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UCHWA£A Nr VI/20/2003
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Potêgowo.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz
art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Potêgowo uchwala:
STATUT GMINY POTÊGOWO
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Potêgowo,
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
Potêgowo, komisji Rady Gminy,
4) tryb pracy Wójta Gminy Potêgowo,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Potêgowo,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta oraz korzystania z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Potêgowo,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Potêgowo,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Potêgowo,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Potêgowo,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Potêgowo,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Potêgowo.
Rozdzia³ II. Gmina
§

3

1. Gmina Potêgowo 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 S³upskim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 227,92 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali 1:100
000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, i osiedla oraz  stosownie do potrzeb lub tradycji  inne jednostki pomocnicze.
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4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6
1. Herbem Gminy jest; Na bia³ej tarczy (wzór hiszpañski),
w lewo (w heraldyce w prawo) zwrócony czerwony
rybogryf ze z³otym dziobem i z³otymi szponami. Dziób
otwarty. Wysuniêty czerwony pojedynczy jêzyk. renica oka  czarna. Tu³ów rybi w kolorze niebieskim z ogonem zwróconym w prawo. W g³owicy tarczy hiszpañskiej prêga o szerokoci 1/10 tarczy, z dwoma naprzemiennymi barwami patrz¹c od strony prawej, w kolejnoci: kolor z³oty, czerwony, z³oty, czerwony. W dolnej
czêci tarcza przeciêta falistym pasem w kolorze niebieskim o szerokoci 1/10 tarczy herbowej. Pas ten
z dwoma wznosz¹cymi siê grzbietami i jednym spadkiem na wysokoci wygiêcia ogona rybogryfa. Wszystkie god³a oraz krawêdzie tarczy herbowej okonturowane czarn¹ lini¹, w tym tak¿e naprzemianleg³e podzia³y barw na prêdze w g³owicy tarczy.
Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.
2. Barwy Gminy okrela jej flaga; P³at flagi bia³y. Na p³acie flagi god³o herbowe-rybogryf. Pod god³em herbowym w dole flagi na ca³ej d³ugoci pas (na wzór prêgi
w g³owicy tarczy herbowej) o szerokoci 1/5 krótszego boku flagi. Pas ten to cztery równe prostok¹ty o barwach, patrz¹c od drzewca z³oty czerwony, z³oty, czerwony. Stosunek szerokoci do d³ugoci flagi jak 5x8.
Wzór flagi okrela za³¹cznik nr 3 do Statutu.
§7
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Potêgowo.
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:
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 Zarz¹d 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.
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§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 mog¹ prowadziæ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych
na tych jednostkach.
3. Rada corocznie mo¿e okreliæ wielkoæ rodków przeznaczonych na wydatki jednostek pomocniczych w
uk³adzie co najmniej dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej,
w formie za³¹cznika do uchwa³y bud¿etowej.
4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu
rodków, o których mowa w ust. 2, obowi¹zane s¹ do
przestrzegania podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do
bud¿etu Gminy.
§ 11
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
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
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etu, Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Bezrobocia,
3) Owiaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej, Sportu, Turystyki, Samorz¹du i Porz¹dku Publicznego.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji
sta³ych.

3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 16
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta (Burmistrza,
Prezydenta Miasta) poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
§ 17
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) zapewnia porz¹dek i dyscyplinê obrad,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 18
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
§ 19
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 17 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y inn¹, ni¿ Przewodnicz¹cy, osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy
mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika.
4. Pe³nomocnikiem Przewodnicz¹cego mo¿e byæ wy³¹cznie radny.
§ 20
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§ 21
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 22
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
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2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 23
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.
Rozdzia³ V. Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 24
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Niezale¿nie od uchwa³, o których mowa w ust. 1-szym
Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 25
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§ 26
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad, za pomoc¹ listów lub w inny
skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14
dni przed sesj¹.
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6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 4 i 5 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.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie
obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
9. W sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznociami  terminy, o których mowa w ust. 4 i 5 mog¹
byæ skrócone
§ 27
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 
Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Przebieg sesji
§ 28
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 29
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 30
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 31
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§ 32
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 25 ust. 4.
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§ 33
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 34
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy
Rady.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ
mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych
czynnoci o podobnym charakterze.
§ 35
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê
Rady Gminy Potêgowo.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 36
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualne wnioski w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 37
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
§ 38
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 37 pkt 3 sk³ada Wójt
lub jego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 39
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.

6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 40
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 39 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 41
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 42
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 43
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
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1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje
sprawê pod g³osowanie.
§ 45
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 46
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.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 47
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam
sesjê Rady Gminy Potêgowo.
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.
§ 48
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.
§ 49
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.
§ 50
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta w
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uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji mo¿e byæ nagrywany na nonik magnetyczny, który przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y o jakiej mowa w § 37 pkt 1.
§ 51
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 52
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do
protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga
Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta
i przes³uchaniu nonika z nagraniem przebiegu sesji o
ile sesja by³a nagrywana.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.
§ 53
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, wynikaj¹cych z tych dokumentów.
§ 54
Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
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4. Uchwa³y
§ 55
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 24 ust. 1, a tak¿e deklaracje,
owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 24 ust. 2
s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 56
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach
finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego lub adwokata.
§ 57
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
§ 58.
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§ 59
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 60
1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy lub kopie uchwa³ przekazuje siê w³aciwym
jednostkom do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od
ich treci.
4. Procedura g³osowania
§ 61
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 62
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.
§ 63
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady,
przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód
siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 64
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. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 65
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci
Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
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4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 65 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.
§ 66
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 67
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oraz g³osowanie wiêkszoci¹ 2/3 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.
5. Komisje Rady
§ 68
1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§ 69
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 70
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
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2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ
z³o¿enie Radzie sprawozdania
§ 71
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.
§ 72
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 73
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.
§ 74
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
6. Radni
§ 75
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na
rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego
komisji.
§ 76
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ
w swoich okrêgach wyborczych  w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomoci wyborców 
osoby, które chcia³yby z³o¿yæ skargi i wnioski czy postulaty.
3. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 77
1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
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§ 78
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.
§ 79
1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
7. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 80
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.
§ 81
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
Rozdzia³ VI. Zasady i tryb dzia³ania
Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 82
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê (Zastêpców) Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 83
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca.
§ 84
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.

2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 85
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.
§ 86
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w
uchwa³ach Rady.
§ 87
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.
§ 88
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 89
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
40 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca  d³u¿ej ni¿ 10 dni roboczych.
§ 90
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
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3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 91
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 § 85 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 92
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 przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do
przeprowadzenia kontroli.
4. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 3 oraz dowody osobiste.
§ 93
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.
§ 94
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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
§ 95
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 96
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 3 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.
§ 97
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.
§ 98
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.
§ 99
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
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5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 100

§ 104
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia ka¿dego
roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu
planu pracy lub jego czêci.

1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§ 101

§ 106

1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia
30 stycznia ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 102
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 5 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 103
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.

§ 105

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.
§ 107
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
§ 108
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 109.
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 3 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.
§ 110
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
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§ 111

§ 121

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.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej 3.

Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 112
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 113
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.
§ 114
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.
§ 115
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ IX. Tryb pracy Wójta
§ 116

§ 122
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê na stanowisku ds. Obs³ugi Rady, w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ na stanowiskach ds. organizacyjnych, w
dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§ 123
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 121 i 122 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§ 124
Uprawnienia okrelone w § 121 i 122 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 XII. Postanowienia koñcowe

Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.

Trac¹ moc uchwa³a Nr XVIII/81/96 Rady Gminy Potêgowo z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie zmian treci Statutu Gminy oraz uchwa³a Nr XX/89/96 Rady Gminy Potêgowo z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie Statutu Gminy
oraz zmian treci aktów wykonawczych Statutu.

§ 117

§ 126

Wójt uczestniczy w sesjach Rady
§ 118
Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich posiedzenie.
§ 119
Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w § 116  § 118 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta lub jego nieobecnoci.
Rozdzia³ X. Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów
Rady, Komisji i Wójta
§ 120
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.

§ 125

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Rêbacz

800
UCHWA£A Nr VI/22/2003
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków na terenie gminy Potêgowo.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 1 czerwca
2001 r. o zbiorczym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz. U.Nr 72, poz. 747), oraz
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art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1501 z 2001 r. z pón. zm.)  po
rozpatrzeniu wniosku Zak³adu Us³ug Publicznych w Potêgowie  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie gminy Potêgowo  w wersji
stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wraz z za³¹cznikiem podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Rêbacz
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VI/22/2003
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 21 lutego 2003 r.
REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Celem niniejszego regulaminu jest:
1) okrelenie praw i obowi¹zków Zak³adu Us³ug Publicznych ZB. w Potêgowie oraz odbiorców us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych wiadczonych przez to przedsiêbiorstwo, wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz. U. nr 72, poz. 747) oraz
z przepisów wykonawczych do tej ustawy,
2) ustanowienie warunków przy³¹czania do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy,
3) udostêpnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom
us³ug informacji o mo¿liwociach dostêpu i warunkach
przy³¹czenia do sieci,
4) udostêpnienie istniej¹cym i przysz³ym odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw i obowi¹zków przedsiêbiorstw wodoci¹gowo kanalizacyjnych i odbiorców
us³ug.
Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug wiadczonych przez
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne
§2
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowi¹zek zapewniæ:

1) zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilociach oraz dostaw wody i odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ dostarczanej wody i odprowadzanych cieków,
2) spe³nienie wymagañ w zakresie jakoci us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych, okrelonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odprowadzania cieków,
3) spe³nienie warunków wprowadzania ograniczeñ dostarczania wody w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru, okrelonych w zezwoleniu, o którym mowa
w pkt 2.
§3
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo-kanalizacyjne oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci przedsiêbiorstwa, w szczególnoci do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,
2) zabezpieczenia przed dostêpem osób nie uprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest
wodomierz,
3) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
4) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego
wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ
w celach okrelonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
5) poinformowania przedsiêbiorstwa wodoci¹gowokanalizacyjnego o w³asnych ujêciach wody, w celu
prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie
cieków,
6) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
Rozdzia³ 3
Szczegó³owe warunki i tryb
zawierania umów z odbiorcami us³ug
§4
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków okrelaj¹ przepisy art. 6 ustawy.
§5
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków zawartej miêdzy przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym a odbiorc¹ us³ug.
§6
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne jest
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obowi¹zane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê
lub odprowadzanie cieków z osob¹, której nieruchomoæ
zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
§7
1. Umowa, o której mowa w § 5 zawiera w szczególnoci
postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenie,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren
nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy us³ug,
6) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy,
7) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 stanowi¹
delegacja i upowa¿nienie podpisane przez kierownika
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomoci us³ug, w szczególnoci obejmuj¹ce: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie
prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolê korzystania z us³ug zgodnie z umow¹.
§8
Umowa, o której mowa w § 5 mo¿e byæ zawarta z osob¹, które posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu
budowlanego, do którego ma byæ dostarczana woda lub
z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki albo z osob¹,
która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
§9
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa, o której mowa w § 4, zawierana
jest z w³acicielem budynku lub z zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
§ 10
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne
zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9, je¿eli:
1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym,
2) zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania
Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym odnonie ich typu,
3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
4) wnioskodawca i przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne ustalili sposób rozliczeñ ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania,
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5) mo¿liwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu
bez zak³óceñ dostaw wody w pozosta³ych lokalach.
§ 11
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e
wyraziæ zgodê na zawarcie umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9 równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w
§ 10.
§ 12
Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony
protoko³ów z prób i odbiorców prac budowlano-monta¿owych wykonanych w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci.
§ 13
Treæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków
stron, wynikaj¹cych z przepisów ustawy, z przepisów
wykonawczych do ustawy oraz z niniejszego regulaminu.
§ 14
W przypadku zmiany odbiorcy us³ug, nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorc¹.
§ 15
Taryfowe ceny i stawki op³at, jako okrelane, zgodnie
z przepisami ustawy przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne i zatwierdzane uchwa³¹ rady gminy, nie
podlegaj¹ ustalaniu w oparciu o umowê o zaopatrzenie
w wodê i odprowadzanie cieków.
§ 16
Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez
odbiorcê us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany
ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug,
okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj,
iloæ, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug,
równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.
Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny
i stawki op³at ustalone w taryfach
§ 17
Podstawowe zasady rozliczeñ za zaopatrzenie w wodê
i odprowadzanie cieków okrelaj¹ przepisy ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków stanowi¹, ¿e:
1) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjne z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczonej wody
i odprowadzonych cieków,
2) iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala
siê na podstawie wskazania wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody, ustalane na podstawie rozporz¹dzenia o którym mowa w art. 27 ustawy,
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3) iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych,
4) w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie umowy jako
równ¹ iloci wody pobranej lub okrelonej w umowie,
5) w rozliczeniach odprowadzonych cieków, iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug,
6) je¿eli odprowadzaj¹cym cieki jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ odprowadzanych cieków ustala siê w umowie miêdzy
dostawc¹ a odbiorc¹ cieków, z uwzglêdnieniem udokumentowanej iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody do
celów produkcyjnych i technologicznych.
§ 18
Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia, o którym mowa
w art. 27 ustawy:
1) odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzone cieki w terminie 7 dni od daty
dostarczenia rachunku,
2) zg³oszenie przez odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,
3) w przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci, a na ¿¹danie odbiorcy us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14
dni od daty z³o¿enia wniosku w tej sprawie.
Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czania do sieci
§ 19
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych realizowanej i finansowanej przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne oraz przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci okrelaj¹ przepisy ustawy, stanowi¹c:
1) przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjne s¹
obowi¹zane zapewniæ realizacjê budowy i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, ustalonych przez gminê w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie rozwoju i modernizacji,
2) realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci,
3) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza
g³ównego pokrywa przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, a urz¹dzenia pomiarowego odbiorca us³ug.
§ 20
1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne w³acicieli lub
zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan inwestycyjny przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego,
mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt, w porozumieniu z tym przedsiêbiorstwem i gmin¹, urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z
us³ug.

2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ odp³atnemu przekazaniu gminie lub przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo-kanalizacyjnemu na zasadach okrelonych
w art. 31 ustawy.
§ 21
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie i po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych
przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne,
zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§ 22
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która
ma byæ przy³¹czona do sieci,
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 sk³ada w przedsiêbiorstwie wodoci¹gowo-kanalizacyjnym wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
§ 23
1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
d) przeznaczenie wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w
szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne,
u¿ytkowe...) w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 24
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne okrela
warunki przy³¹czenia i przekazuje wnioskodawcy wraz
z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym
mowa w § 17.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okrelenia.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sani-
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tarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda i odprowadzane s¹ cieki,
3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci odprowadzanych cieków,
d) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§ 25
1. Umowa o przy³¹czenie w szczególnoci okrela:
1) strony zawieraj¹ce umowê,
2) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzeniem
prób i odbiorów koñcowych, wykonanych przez
strony,
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okrelonych w warunkach przy³¹czenia,
4) terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego
odbioru przy³¹cza,
5) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê i odprowadzania cieków,
6) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków umowy o przy³¹czenie.
§ 26
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych i budowlanomonta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protokó³ach, których wzory okrela przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
Rozdzia³ 6
Mo¿liwoci dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
§ 27
Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci
tych us³ug:
1) w urzêdach gmin, które udostêpniaj¹ nieodp³atnie
wgl¹d:
a) w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) w regulamin wiadczenia us³ug,
d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania cieków,
2) w przedsiêbiorstwach wodoci¹gowo-kanalizacyjnych, udostêpniaj¹cych nieodp³atnie:
a) wgl¹d w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) w plany inwestycyjne,
c) w regulamin wiadczenia us³ug.

Dziennik Urzêdowy
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Rozdzia³ 7
Sposób postêpowania w przypadku
niedotrzymania ci¹g³oci us³ug i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych
cieków, a w szczególnoci sposoby za³atwiania
reklamacji i wymiany informacji
§ 28
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do udzielania odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia
w wodê o odprowadzania cieków oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenie us³ug, w szczególnoci, gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska,
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków, o którym mowa w ust. 2, przedsiêbiorstwo
niezw³ocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 29
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania informacji
i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci
us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków:
1) udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia
przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia, wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania
wyjaniaj¹cego.
§ 30
Przedsiêbiorstwo wodno-kanalizacyjne zobowi¹zane
jest do zawiadomienia odbiorców us³ug o planowanych
zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê
i odprowadzania cieków z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie
krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§ 31
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego w siedzibie
przedsiêbiorstwa, listem poleconym lub za pomoc¹
poczty elektronicznej i rozpatrywane s¹ przez zarz¹d
przedsiêbiorstwa.
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Województwa Pomorskiego

Poz. 800, 801

 2352 

3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do powiadomienia zainteresowanego w
sposobie za³atwiania reklamacji w terminie 14 dni od
daty wp³ywu.

2003 r. zgodnie z za³¹cznikiem nr 7* do niniejszej uchwa³y.
§8

Rozdzia³ 8
Postanowienia koñcowe

Ustala siê plan przychodów i wydatków rodków specjalnych na 2003 r., zgodnie z za³¹cznikiem nr 8* do niniejszej uchwa³y.

§ 32

§9

Regulamin wchodzi w ¿ycie w terminie okrelonym
stosown¹ uchwa³¹ Rady Gminy Potêgowo.

Ustala siê zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla
zak³adów bud¿etowych na 2003 rok zgodnie z za³¹cznikiem nr 9* do niniejszej uchwa³y.
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UCHWA£A Nr V/40/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 12 lutego 2003 r.
w sprawie bud¿etu miasta Starogard Gd. na 2003 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, 9 lit. d) i i), 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 48, 49 ust. 1, art. 52, art.
109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 112, 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 pón.
zm.) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach
1999  2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z pón. zm.), art. 403
i 405 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627)  Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu miasta na 2003 r. w wysokoci 65.759.321 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do niniejszej uchwa³y.

§ 10
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej na 2003 r., zgodnie
z za³¹cznikami nr 10* i nr 11* do niniejszej uchwa³y.
§ 11
Ustala siê wielkoæ pozosta³ych dotacji z bud¿etu na
2003 rok zgodnie z za³¹cznikiem nr 12* do niniejszej
uchwa³y.
§ 12
Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na 2003 rok zgodnie
z za³¹cznikiem nr 13* do niniejszej uchwa³y.
§ 13
Do³¹cza siê do bud¿etu prognozê d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego  Gminy Miejskiej Starogard
Gdañski, zgodnie z za³¹cznikiem nr 14* do niniejszej
uchwa³y.
§ 14

Ustala siê wydatki bud¿etu miasta na 2003 r. w wysokoci 64.551.407 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* do niniejszej uchwa³y.

Ustala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ wspólnych realizowanych w drodze porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na
2003 rok, zgodnie z za³¹cznikiem nr 15* do niniejszej
uchwa³y.

§3

§ 15

Ustala siê przychody i rozchody zwi¹zane z finansowaniem deficytu bud¿etu i rozdysponowaniem nadwy¿ki bud¿etu na 2003 r., zgodnie z za³¹cznikiem nr 3* do
niniejszej uchwa³y.

Ustala siê ogóln¹ rezerwê bud¿etow¹ w kwocie 570.000
z³ (piêæset siedemdziesi¹t tysiêcy z³otych).

§2

§4
Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodne z za³¹cznikiem nr 4* do niniejszej uchwa³y.
§5
Ustala siê plan zadañ rzeczowych na 2003 r. zgodnie z
za³¹cznikiem nr 5* do niniejszej uchwa³y.
§6
Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych na 2003 rok zgodnie z za³¹cznikiem nr 6* do
niniejszej uchwa³y.

§ 16
Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do:
1) dokonywania przeniesieñ planu wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w obrêbie dzia³u,
2) przekazania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ
planowanych wydatków w grupie paragrafów rzeczowych wed³ug klasyfikacji bud¿etowej w ramach rozdzia³u w jednostkach i zak³adach bud¿etowych gminy.
§ 17
Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do zaci¹gania w roku
bud¿etowym 2003 maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie w ci¹gu roku bud¿etowego 2003 deficytu miasta na kwotê 1.200.000 z³
(s³ownie: jeden milion dwiecie tysiêcy z³otych).

§7
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na

*) Za³¹czników Nr 1-15 nie publikuje siê.
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§ 18

Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do udzielania po¿yczek i porêczeñ w roku bud¿etowym 2003 do wysokoci
800.000 z³ (osiemset tysiêcy z³otych).
§ 19
1. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta:
 do zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych do kwoty
2.000.000 z³ (s³ownie: dwa miliony) przypadaj¹cych
do zap³aty w 2004 r. w kwocie 1.400.000 z³ (s³ownie: jeden milion czterysta tysiêcy z³otych) oraz
w 2005 r. w kwocie 600.000 z³ (s³ownie: szeæset tysiêcy z³otych).
2. ród³em sfinansowania zobowi¹zañ okrelonych w
ust. 1 bêd¹ dochody w³asne bud¿etu w latach przysz³ych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

sprzeda¿y nieruchomoci o jakich mowa w § l, w wysokoci do 50% ceny.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Starogardu Gdañskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym województwa
pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

§ 20

803

Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do lokowania wolnych rodków finansowych w innych bankach w zale¿noci od zmieniaj¹cych siê warunków.

UCHWA£A Nr VII/62/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 19 marca 2003 r.

§ 21

w sprawie ustalenia stawki czynszu dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego
Ziemi Kociewskiej Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w Starogardzie Gdañskim.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§ 22
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
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UCHWA£A Nr VII/60/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie zwolnienia z obowi¹zku zbycia w drodze
przetargu nieruchomoci Gminy Miejskiej Starogard
Gdañski przeznaczonych na realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i w sprawie wyra¿enia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40, ust. l ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z pón. zm.) art. 37 ust. 3
i art. 68 ust. 1 pkt l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543 z pón. zm.)  Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§l
Wyra¿a siê zgodê na zwolnienie z obowi¹zku zbycia w
drodze przetargu nieruchomoci Gminy Miejskiej Starogard Gdañski przeznaczonych na realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, je¿eli cele te bêd¹ realizowane
przez podmioty, dla których s¹ to cele statutowe i których dochody przeznacza siê w ca³oci na dzia³alnoæ statutow¹.
§2
Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty od ceny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1591 z pón. zm.), art. 28 ustawy z dnia
26 padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r.
poz. 1070 z pón. zm.) oraz uchwa³y Nr XXXIX/303/97
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 25 marca
1997 r. w sprawie powo³ania Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Ziemi Kociewskiej Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w Starogardzie Gdañskim do realizacji spo³ecznego budownictwa czynszowego  Rada
Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego bêd¹cego w zasobach
Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Ziemi Kociewskiej Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w Starogardzie Gdañskim w wysokoci 7,17 z³, obliczonego zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Ziemi Kociewskiej Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w Starogardzie
Gdañskim.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po jej publikacji w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr VII/63/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie zaliczenia ulicy o znaczeniu lokalnym do dróg
gminnych oraz nadania jej nazwy.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 13 i 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 71, poz 838 ze zm.) Rada Miejska
w Starogardzie Gdañskim uchwala, co nastêpuje:
§1
Ulicy o znaczeniu lokalnym, po³o¿onej na terenie Gminy Miejskiej w Starogardzie Gdañskim, na dzia³kach oznaczonych nr 101/3, 93/2, 204/12 i 204/13 obrêb 13 w rejonie ulicy Hallera nadaje siê nazwê ul. Nad Wierzyc¹ i status drogi publicznej oraz zalicza j¹ do kategorii dróg gminnych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Starogardzie Gdañskim
S. Milewski
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UCHWA£A Nr VII/66/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie op³at za wiadczenia przedszkoli publicznych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) i art. 14 ust. 5 w zwi¹zku
z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329, z pón. zm.)
i z § 10 ust. 2 pkt 1 i 4 za³¹cznika nr 1 Ramowy statut
publicznego przedszkola do rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z pón. zm.) Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
W przedszkolach publicznych, dla których organem
prowadz¹cym jest Gmina Miejska Starogard Gdañski,
dzieciom bêd¹cym mieszkañcami Starogardu Gdañskiego, zapewnia siê bezp³atne nauczanie i wychowanie w
zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie.
§2
wiadczenia przedszkoli przekraczaj¹ce podstawê programow¹ s¹ odp³atne i obejmuj¹:

1) stawkê ¿ywieniow¹, na któr¹ sk³adaj¹ siê koszty surowców zu¿ytych do przygotowania posi³ków, których
wysokoæ ustala siê z uwzglêdnieniem racji pokarmowych odpowiadaj¹cych normom fizjologicznego zapotrzebowania w ¿ywieniu wychowanków przedszkoli,
2) miesiêczn¹ op³atê sta³¹, na któr¹ sk³adaj¹ siê:
a) koszty przygotowania posi³ków, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od p³ac pracowników zatrudnionych przy przygotowaniu posi³ków,
b) koszty zajêæ opiekuñczo-wychowawczych obejmuj¹cych prowadzenie zajêæ i utrzymanie przedszkoli
w czasie przekraczaj¹cym podstawê programow¹,
c) koszty rzeczowe prowadzenia i utrzymania przedszkoli.
§3
Op³aty nie obejmuj¹ kosztów inwestycji i remontów
kapitalnych.
§4
Miesiêczna op³ata sta³a za 1 dziecko wynosi 18,5%
minimalnego wynagrodzenia za pracê, o którym mowa
w ustawie z dnia 10 padziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu na pracê (Dz. U. Nr 200, poz. 1679).
§5
1. Wysokoæ miesiêcznej op³aty sta³ej ulega obni¿eniu dla
rodzin, których dzieci uczêszczaj¹ do tego samego lub
innego przedszkola publicznego prowadzonego przez
Gminê Miejsk¹ Starogard Gdañski, z zastrze¿eniem
ust. 2:
1) o 30%  na drugie dziecko,
2) o 50%  na trzecie dziecko,
3) o 60%  na ka¿de nastêpne dziecko.
2. Obni¿enie miesiêcznej op³aty sta³ej nastêpuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci i dotyczy
rodzin, w których dochód przypadaj¹cy na 1 osobê nie
przekracza dochodu obowi¹zuj¹cego przy ustalaniu
prawa do zasi³ku rodzinnego.
§6
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, miesiêczn¹ op³atê sta³¹ mo¿na obni¿yæ lub z niej zwolniæ.
2. Decyzjê o obni¿eniu lub zwolnieniu podejmuje Prezydent Miasta Starogard Gdañski.
§7
Szczegó³owe zasady wnoszenia op³at za wiadczenia
przedszkoli zawiera umowa zawarta pomiêdzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (prawnymi opiekunami)
dziecka.
§8
Traci moc Uchwa³a Nr XXIX/204/96 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie
wprowadzenia zasad ustalania odp³atnoci za korzystanie z przedszkoli miejskich.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Starogard Gdañski.
§ 10
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
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Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
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UCHWA£A Nr VII/75/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta S³upska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)
Rada Miejska w Slupsku uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta S³upska, stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr II/6/02 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
S³upska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2003 r. Nr 7, poz. 68)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. w § 22 ust. 1 wyraz Naczelnicy zastêpuje siê wyrazem Dyrektorzy,
2. rozdzia³ VI otrzymuje brzmienie:
VI. Powiatowe S³u¿by, Inspekcje i Stra¿e
Wykaz powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y, co do
których Prezydent sprawuje zwierzchnictwo stanowi za³¹cznik Nr 7 do niniejszego statutu,
3. dotychczasowy rozdzia³ VI. Zasady dostêpu do dokumentów Rady i Prezydenta oraz zasady korzystania z nich oznacza siê odpowiednio numerem VII,
4. w za³¹czniku Nr 5  Regulamin pracy Rady Miejskiej
w S³upsku w § 4 pkt 2 wyrazy za³¹cznik Nr 7 zastêpuje siê wyrazami za³¹cznik Nr 8,
5. w za³¹czniku Nr 6  Wykaz jednostek organizacyjnych miasta:
1) w rozdziale I. Jednostki i zak³ady bud¿etowe:
a) Jednostki bud¿etowe:
 punkt 19 otrzymuje brzmienie: 19. Zespó³
Szkó³ Ekonomicznych i Ogólnokszta³c¹cych
im. Stanis³awa Staszica w S³upsku ul. Partyzantów 24,
 punkt 23 otrzymuje brzmienie: 23. Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana w S³upsku
ul. Deotymy 15 a,
b) Zak³ady bud¿etowe:
 punkt 11 otrzymuje brzmienie: 11. Przedszkole Miejskie Nr 11w S³upsku ul. Kosynierów Gdyñskich 6,
 dotychczasowe punkty od 11 do 20 oznacza
siê odpowiednio numerami od 12 do 21,
2) skrela siê rozdzia³ II. S³u¿by, inspekcje, stra¿e,
3) dotychczasowy rozdzia³ III. Osoby prawne oznacza siê jako rozdzia³ II i wprowadza siê zmiany:
a) punkt 3 otrzymuje brzmienie: 3. Sydkraft EC
S³upsk Spó³ka z o.o.  udzia³y;
b) punkt 7 otrzymuje brzmienie: 7. S³upskie Towarzystwo Koszykówki  Sportowa Spó³ka
Akcyjna  akcje.
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6. za³¹cznik Nr 7 otrzymuje brzmienie:
Powiatowe S³u¿by, Inspekcje i Stra¿e
Komenda Miejska Policji w S³upsku
Komenda Miejska Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w S³upsku
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w S³upsku
Miejski Inspektorat Weterynarii w S³upsku.,
7. dotychczasowy za³¹cznik Nr 7  Wykaz Komisji sta³ych
oraz przedmiot ich dzia³ania oznacza siê odpowiednio
numerem 8.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska

807
UCHWA£A Nr VII/52/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie op³aty
miejscowej na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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 i Nr 113, poz. 984); art. 19 pkt 1 lit. c, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84: zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. , 1683); § 1 rozporz¹dzenia Nr 4/91
Wojewody S³upskiego z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie
wykazu miejscowoci w województwie s³upskim, w których pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 12, poz. 63), § 1 rozporz¹dzenia Nr 53/95 Wojewody S³upskiego z dnia 8 wrzenia 1995 r. zmieniaj¹ce
rozporz¹dzenie Nr 4/91 Wojewody S³upskiego z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie wykazu miejscowoci w województwie s³upskim, w którym pobiera siê op³atê miejscow¹
Dz. Urz. Województwa S³upskiego Nr 29, poz. 124 (za³¹cznik Nr 3 do zarz¹dzenia Nr 43/99 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazów aktów prawa miejscowego obowi¹zuj¹cych w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 22,
poz. 70) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 5 uchwa³y Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Ustce z
dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie op³aty miejscowej na
2003 rok po wyrazie osoby dodaje siê wyrazy:
fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
niemaj¹ce osobowoci prawnej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustki.

Dziennik Urzêdowy
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§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech
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ZARZ¥DZENIE Nr 16/03
Starosty Kartuskiego
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej w Kobysewie
Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414, zmiany: Dz. U. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756,
Nr 162, poz. 1118 i 1126 z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79,
poz. 885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 19, poz. 238 z 2001 r. Nr 72, poz. 784, Nr 89, poz. 961,
Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194 i Nr 122, poz. 1349,
Dz. U. Nr 154, poz. 1792, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79) na
wniosek Dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Kobysewie zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Ustalam miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
w Domu Pomocy Spo³ecznej w Kobysewie na rok 2003
w kwocie 1.846,00 z³.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta
J. Kwiecieñ
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UCHWA£A VII/50/2003 r.
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 marca 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 984) oraz art. 12 ust. 2
i art. 18 ust. 8 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 zm., Nr 167, poz. 1372
i Nr 128 poz. 1401) Rada Miejska w Tczewie po zasiêgniêciu opinii, Polityki Spo³ecznej oraz Dowódcy Garnizonu
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr IV/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w
sprawie okrelenia zasad usytuowania na terenie gminy
miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

w § 3 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Podstaw¹ rozmieszczenia punktów sprzeda¿y jest
liczba mieszkañców poszczególnych osiedli przypadaj¹ca na 1 punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y. Jeden punkt mo¿e przypadaæ na ka¿de rozpoczête 1000
mieszkañców, przy zachowaniu postanowieñ uchwa³y
okrelaj¹cej ³¹czn¹ liczbê punktów sprzeda¿y na terenie
miasta.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do zezwoleñ wydanych po
dniu wejcia w ¿ycie uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Z. Drewa
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UCHWA£A Nr VII/51/2003 r.
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 marca 2003 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.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 984) oraz art. 12 ust. 1 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 zm., Nr 167, poz. 1372 i Nr 128, poz. 1401) Rada
Miejska w Tczewie po zasiêgniêciu opinii, Polityki Spo³ecznej oraz Dowódcy Garnizonu uchwala, co nastêpuje:
§1
Na terenie miasta Tczewa ustala siê liczbê punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y w iloci 43 (czterdzieci trzy).
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/273/2002 Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 25 stycznia 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê
w sprawie okrelenia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych oraz zasad wydawania i cofania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie miasta
Tczewa.
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§4

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

2.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
Z. Drewa
3.
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UCHWA£A Nr VII/47/2003 r.
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 marca 2003 r.

4.

w sprawie regulaminu targowisk w miecie Tczewie.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1 i art. 40
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 174, poz. 1591, zm. 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806)  Rada Miejska w Tczewie po zasiêgniêciu opinii
Komisji Polityki Gospodarczej i Finansowo-Bud¿etowej
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê regulamin targowisk w miecie Tczewie 
w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Trac¹ moc Uchwa³y:
1. Nr LI/311/98 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 18 czerwca 1998 r. zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XLVI/268/98 Rady
Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk w miecie Tczewie.
2. Nr XXXV/335/2001 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
27 wrzenia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk w miecie Tczewie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Podlega równie¿ wywieszeniu na tablicy og³oszeñ na targowiskach.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Z. Drewa
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VII/47/2003
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 marca 2003 r.
REGULAMIN TARGOWISK
§1
1. Targowiska Miejskie w Tczewie administrowane s¹
przez jednostkê bud¿etow¹  Zak³ad Us³ug Komunalnych, który jest ustalonym inkasentem do pobierania

5.

6.

Dziennik Urzêdowy
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op³at targowych. Osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie targowisk s¹ pracownicy wyznaczeni przez
Dyrektora ZUK.
Targowisko przy ul. ¯wirki w Tczewie czynne jest w
godzinach:
 od poniedzia³ku do pi¹tku  600  1800,
 w soboty  600  1500.
 w niedziele targowisko mo¿e byæ czynne na wniosek zainteresowanych.
Targowisko przy ul. Targowej w Tczewie czynne jest w
godzinach:
 wtorki i pi¹tki  600  1300,
 soboty  600  1200.
O przed³u¿eniu ustalonych w regulaminie godzin otwarcia targowisk decyduje Dyrektor Zak³adu Us³ug Komunalnych.
Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do obiektów
handlowych/pawilonów i hal targowych/usytuowanych w obszarze targowiska przy ul. ¯wirki, dzier¿awionych lub u¿ytkowanych na podstawie oddzielnych
umów.
Zasady organizacyjne i porz¹dkowe zwi¹zane z pawilonami handlowymi ustala Dyrektor ZUK, w tym wyra¿a zgodê na dowóz zaopatrzenia w pozosta³ych godzinach jak wymienione w pkt 2 i 3.
§2

1. Dzia³alnoæ na terenie targowiska mog¹ prowadziæ:
1) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej utworzone zgodnie
z prawem  spe³niaj¹ce warunki upowa¿niaj¹ce do
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej;
2) posiadacze gospodarstw rolnych i ogrodniczych;
3) posiadacze ogródków dzia³kowych.
2. Prowadz¹cy handel na targowisku s¹ zobowi¹zani do
uiszczenia:
 dziennej op³aty targowej,
 dziennej op³aty za korzystanie z targowiska.
§3
1. Na targowiskach mog¹ byæ sprzedawane wszystkie
towary z wyj¹tkiem:
a) ¿ywych zwierz¹t,
b) broni, amunicji oraz materia³ów wybuchowych,
c) materia³ów pêdnych i trucizn,
d) innych artyku³ów, których sprzeda¿ jest zabroniona
na podstawie przepisów szczegó³owych.
2. Zabrania siê prowadzenia na targowiskach:
 sprzeda¿y towarów w drodze publicznych losowañ
lub przetargów,
 prowadzenia gier hazardowych,
 prowadzenia sprzeda¿y i spo¿ywania napojów alkoholowych z wyj¹tkiem piwa,
 spo¿ywania piwa poza miejscami wyznaczonymi,
 sprzeda¿y towarów bez obowi¹zuj¹cych znaków akcyzy,
 miêsa i przetworów miêsnych na sto³ach.
§4
1. Osoby prowadz¹ce handel na targowiskach s¹ obowi¹zane do przestrzegania regulaminu targowiska
i przepisów przeciwpo¿arowych.
2. Miejsce sprzeda¿y, z wy³¹czeniem obiektów sta³ych,
wyznacza inspektor targowiska lub inkasent targowiska.

Dziennik Urzêdowy
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3. Miejsce sprzeda¿y nie mo¿e byæ:
a) wyznaczone na jezdniach, chodnikach, ci¹gach komunikacyjnych i kopertach oznaczonych do za³adunku i wy³adunku towarów oraz drogach po¿arowych,
b) odstêpowane przez osobê, której miejsce to przeznaczono.
4. W przypadku stwierdzenia braku miejsc handlowych
inkasent lub inspektor targowiska informuje o tym zainteresowanych.
5. Osoby prowadz¹ce handel na targowiskach nie mog¹
montowaæ prowizorycznych instalacji elektrycznych
bez zgody administratora.
§5
Osoby prowadz¹ce handel na targowiskach zobowi¹zane s¹ uwidoczniæ ceny na towarach wystawionych do
sprzeda¿y, w sposób zapewniaj¹cy prost¹ i nie budz¹c¹
w¹tpliwoci informacjê o ich wysokoci.
§6
Narzêdzia pomiarowe u¿ywane na targowiskach musz¹ mieæ wa¿n¹ legalizacjê oraz powinny byæ u¿ytkowane w taki sposób, aby kupuj¹cy mieli mo¿liwoæ stwierdzenia prawid³owoci i rzetelnoci wa¿enia i mierzenia.
§7
1. Zak³ad Us³ug Komunalnych w Tczewie pobiera od osób
prowadz¹cych handel na targowisku dzienn¹ op³atê
targow¹ wydaj¹c pokwitowanie na blankietach Zak³adu Us³ug Komunalnych.
2. Niezale¿nie od dziennej op³aty targowej wymienionej
w ust. 1 Zak³ad Us³ug Komunalnych w Tczewie pobiera dziennie op³aty za utrzymanie czystoci i koszty eksploatacji urz¹dzeñ targowiskowych na blankietach Zak³adu Us³ug Komunalnych.
3. Op³aty za utrzymanie czystoci i koszty eksploatacji
oraz op³aty targowe uiszczane w danym dniu dotycz¹
wy³¹cznie danego targowiska.
4. Postanowienia ust. 1-3 nie maj¹ zastosowania do osób
maj¹cych sta³e obiekty handlowe na obszarze targowiska i sta³¹ umowê uprawniaj¹c¹ do sprzeda¿y.
5. Dowody wniesionych op³at nale¿y zachowaæ do chwili opuszczenia terenu targowiska i okazywaæ do kontroli osobom uprawnionym.
§8
1. Na terenie targowiska przy ul. ¯wirki zabrania siê ruchu samochodów w godz. 1000  1700 (w soboty 1000 
1400) bez zgody inkasenta, za wyj¹tkiem obszaru przeznaczonego do handlu obwonego oraz dowozu towaru wyznaczonymi ci¹gami komunikacyjnymi do
przeznaczonych na jego roz³adunek miejsc oznaczonych kopert¹.
2. Na terenie targowiska przy ul. Targowej zabrania siê
ruchu samochodów w godz. 800  1200 bez zgody inkasenta, za wyj¹tkiem obszaru przeznaczonego do handlu obwonego.
3. Prêdkoæ samochodów na terenie targowiska nie mo¿e
przekraczaæ 5 km/godz.
4. Zabrania siê postoju samochodów na terenie targowisk, poza miejscami przeznaczonymi do handlu obwonego, za wyj¹tkiem czasu przeznaczonego na za³adunek i wy³adunek towaru, nie d³u¿szego ni¿ 30 minut.

5. Korzystaj¹cy z targowisk zobowi¹zani s¹ do przestrzegania obowi¹zuj¹cych znaków drogowych pionowych
i poziomych.
§9
Towary pozostawione lub zagubione mog¹ byæ przechowywane przez obs³ugê targowiska na warunkach
zgodnych z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Przepisy porz¹dkowe:
1. Osoba nie przestrzegaj¹ca postanowieñ niniejszego
regulaminu podlega karze administracyjnej zgodnie z
powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa  Kodeksu Wykroczeñ.
2. Zobowi¹zuje siê obs³ugê targowiska do:
a) zapewnienia w³aciwego stanu sanitarno-porz¹dkowego na targowiskach,
b) wywieszania na tablicy og³oszeñ na targowisku regulaminu targowiska oraz informacji o wysokoci
dziennych op³at targowych i op³at za korzystanie z
targowiska, o karach administracyjnych, o których
mowa w ust. 1.
3. Osoby prowadz¹ce handel zobowi¹zane s¹ do codziennego porz¹dkowania zajmowanego miejsca na targowisku (dotyczy to opakowañ kartonowych i innych oraz
odpadów po sprzedawanych produktach).
4. Upowa¿nionymi do prowadzenia kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu s¹:
1) Stra¿ Miejska,
2) upowa¿nieni pracownicy Urzêdu Miasta i ZUK.
5. W zakresie handlu kontrolê prowadz¹ S³u¿by, Instytucje i Organy do tego powo³ane.
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UCHWA£A Nr VII/49/2003 r.
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia inkasenta do poboru op³at targowych w miecie Tczewie oraz zasad i terminów ich rozliczania.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200,
poz. 1683); art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926,
zm. Dz. U z 1997 r. Nr 160, poz. 1083; M.P. z 1998 Nr 28
poz. 394; Dz. U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668; Dz. U. z 1999 r.
Nr 11 poz. 95; M. P. z 1999 r. Nr 28, poz. 434; M.P. z 2000 r.
Nr 24, poz. 509; Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037; Dz. U.
z 2000 r. Nr 122, poz. 1315; Dz. U. z 2001 r. Nr 16, poz. 166;
Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; Dz. U. z 2001 r. Nr 39,
poz. 459; Dz. U. z 2000 r. Nr116, poz. 1216; Dz. U. z 2001 r.
Nr 42 poz. 475; Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368; M.P.
z 2001 r. Nr 27, poz. 446; Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1452;
Dz. U. z 2002 r. Nr 89, poz. 804; Dz. U. z 2002 r. Nr 113,
poz. 984; Dz. U. z 2001, Nr 110, poz. 1189; Dz. U. z 2002 r.
Nr 169, poz. 1387  Rada Miejska w Tczewie po zasiêgniêciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i FinansowoBud¿etowej uchwala, co nastêpuje:
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§1
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Inkasentem do poboru op³at targowych ustala siê, Zak³ad Us³ug Komunalnych w Tczewie.

UCHWA£A Nr II/17/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 13 grudnia 2002 r.

§2
Ustala siê terminy wp³at pobranych op³at targowych:
1. Inkasenci pobieraj¹cy op³aty targowe dokonuj¹ wp³at
do kasy Zak³adu Us³ug Komunalnych w nastêpnym
dniu po dniu, w którym pobrano podatek.
2. Zak³ad Us³ug Komunalnych dochody z tytu³u pobranych op³at targowych przekazuje do bud¿etu miasta
wg stanu na:
a) 10 i 20 dzieñ miesi¹ca w dniu nastêpnym,
b) koniec miesi¹ca  do 5-go nastêpnego miesi¹ca.
3. Zak³ad Us³ug Komunalnych na pokrycie wynagrodzenia zatrudnionych inkasentów otrzymuje rodki finansowe przewidziane w bud¿ecie miasta na dany rok.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Podlega równie¿ wywieszeniu na tablicy og³oszeñ na targowiskach.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Z. Drewa
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OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w S³upsku
z dnia 4 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmian w sk³adzie Rady Powiatu Lêborskiego.
Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów sejmików województw ((Dz. U. Nr 95, poz. 602, zm. Dz. U.
z 1998 r. Nr 160, poz. 1060, Dz. U. z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89, poz. 971, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113,
poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214 poz. 1806) informuje
siê, co nastêpuje:
W Radzie Powiatu Lêborskiego uchwa³¹ tej Rady
Nr IV/24/03 z dnia 14 lutego 2003 r. stwierdzono okrêgu
wyborczym Nr 1 wyganiêcie mandatu radnego Macieja
Szredera z listy Nr 3  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLDUP wskutek objêcia przez niego funkcji zastêpcy Burmistrza Miasta Ustki, a uchwa³¹ Nr IV/34/03 z dnia 21 marca
2003 r. postanowiono o wst¹pieniu na jego miejsce Andrzeja Dudy z tej samej listy, który w wyborach uzyska³
kolejno najwiêksz¹ iloæ g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci.
Komisarz Wyborczy w S³upsku
A. Jastrzêbski

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stê¿yca na lata 20032007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) oraz art. 21 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
Nr 71, poz. 733) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Wieloletni Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stê¿yca na lata 20032007 w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/256/2002 Rady Gminy
Stê¿yca z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie okrelenia
stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na
terenie gminy Stê¿yca.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego a ponadto podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty na terenie Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy tê¿yca
S. Literski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/17/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 13 grudnia 2002 r.
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
NA LATA 2003-2007
Ilekroæ w za³¹czniku do uchwa³y jest mowa o ustawie
 nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733).
ROZDZIA£ I
Prognoza dotycz¹ca wielkoci
i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
gminy z podzia³em na lokale socjalne
i pozosta³e lokale mieszkalne
1. Prognoza dotycz¹ca wielkoci zasobu mieszkaniowego gminy:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) aktualnie zasób mieszkaniowy gminy tworzy 47 lokali
mieszkalnych w 17 budynkach, z czego:
a) 18 mieszkañ zwi¹zanych ze stosunkiem pracy1 znajduje siê w 6 budynkach,
b) 27 mieszkañ do wynajmu na czas nieoznaczony znajduje siê w 11 budynkach,
c) 2 lokale socjalne znajduj¹ siê w budynkach lit. b).
2) planuje siê systematyczne zmniejszanie iloci mieszkañ poprzez sprzeda¿ budynków mieszkalnych. Pierwszeñstwo w nabyciu mieszkañ przys³uguje zamieszkuj¹cym w nich najemcom lokali, posiadaj¹cym umowy
najmu mieszkania zawarte na czas nieoznaczony.
3) posiadane w mieszkaniowym zasobie gminy lokale o
obni¿onym standardzie, po opró¿nieniu przez dotychL.p.

Poz. 814
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Miejscowoæ

Ulica i nr budynku

1.

Stê¿yca

Abrahama 4

2.

Szymbark

63

3.

Szymbark

60

4.

Sikorzyno

36

5.

Kamienica Szlachecka

73

6.

Kamienica Szlachecka

74

7.

Kamienica Szlachecka

76

8.

£¹czyno

4

9.

£¹czyno

4A

10.

Stare Czaple

37

2) Plan remontów i modernizacji wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali, z podzia³em na kolejne lata:
a) w 2003 r.:
 wykonanie niezbêdnych remontów, wynikaj¹cych
z piêcioletniego przegl¹du budynków,
 renowacja tynków na czêci mieszkalnej budynku szko³y w Kamienicy Szlacheckiej,
 remont mieszkania nr 8 w budynku przy ul. Abrahama 4 w Stê¿ycy,
 remont dachów budynków (pokrycie pap¹),
b) w 2004 r.  wymiana okien w mieszkaniach budynku przy ul. Abrahama 4 w Stê¿ycy oraz w mieszkaniach budynku orodka zdrowia w Szymbarku.
c) w 2005 r.  docieplenie budynku przy ul. Abrahama 4,
d) w latach 2004-2007  stopniowa realizacja w ka¿dym roku  zale¿nie od posiadanych rodków finansowych  naprawa pokryæ dachowych, naprawa rynien i rur spustowych, remonty kominów, naprawa
instalacji elektrycznej i odgromowej, wymiana okien
i drzwi, odnowa elewacji budynków,

1) Z uwzglêdnieniem Karty Nauczyciela, g³ównie z zachowaniem prawa do zajmowania mieszkania przez nauczyciela po przejciu na emeryturê lub rentê.

czasowego najemcê, mog¹ byæ wynajmowane jako
lokale socjalne.
2. Prognoza dotycz¹ca stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy.
W okresie od 2003-2007 r. planuje siê poprawiæ istniej¹cy stan techniczny budynków oraz ich wygl¹d zewnêtrzny.
ROZDZIA£ II
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali,
z podzia³em na kolejne lata
1) Analiza potrzeb remontowych budynków:
Zakres remontów
- wymiana okien
- docieplenie cian
- wymiana rynien
- malowanie klatki schodowej
- wymiana pokrycia dachu (dachówka)
- remont kominów
- remont instalacji odgromowej
- za³o¿enie papy termozgrzewalnej na dachu
- remont kominów
- wymiana okien w mieszkaniach
-remont kominów
- remont kominów i przewodów wentylacyjnych
- remont dachu – pokrycie pap¹
- remont budynku gospodarczego
- renowacja elewacji na czêci mieszkaniowej
budynku
- remont kominów
- remont rynien
- zamontowanie okien dachowych
- remont kominów.
- remont dachu - po³o¿enie papy
- remont rynien
- remont dachu – po³o¿enie papy
- remont rynien

ROZDZIA£ III
Planowana sprzeda¿ lokali w kolejnych latach
W roku 2003 planuje siê dokonaæ sprzeda¿y czterech
budynków mieszkalnych  6 lokali, tj. 3 budynki w Starych Czaplach i 1 budynek w Klukowej Hucie. Przewiduje
siê aby geodezyjny podzia³ nieruchomoci, przewidzianej do sprzeda¿y w Starych Czaplach uwzglêdnia³ wy³¹cznie grunty niezbêdne dla funkcjonowania budynku.
ROZDZIA£ IV
Zasady polityki czynszowej
1. Ustala siê dwa rodzaje czynszów:
a) za lokale mieszkalne,
b) za lokale socjalne,
2. Najemca oprócz czynszu jest obowi¹zany do uiszczania zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkañ op³at niezale¿nych od w³aciciela, tj. op³aty za dostawy do lokalu
energii, wody, oraz odbiór nieczystoci sta³ych i p³ynnych.
3. Czynsz najmu p³acony jest z góry do 15 dnia ka¿dego
miesi¹ca, natomiast w przypadku uiszczania wraz z
czynszem op³at za ogrzewanie, do ostatniego dnia miesi¹ca, za który przypada nale¿noæ.
4. Ustalanie stawki czynszu powierza siê Wójtowi Gminy
Stê¿yca.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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5. Stawka czynszu bêdzie ustalana co 12 m-cy wg zasad
okrelonych w art. 7 i art. 9 ustawy z jednoczesnym
zachowaniem zwy¿ek i zni¿ek od stawki bazowej tj.
 za brak kuchni  10%
 za posiadan¹ kuchniê bez owietlenia dziennego 
5%
 za brak ³azienki  10%
 za brak wc  7%
 za wspólne wc  5%
 ze wzglêdu na z³y stan techniczny budynku*  10%
 za wyposa¿enie lokalu w centralne ogrzewanie
+ 11%
 za wyposa¿enie lokalu w ciep³¹ wodê dostarczan¹
z kot³owni + 11%
 za przy³¹czenie lokalu do oczyszczalni cieków
+ 10%
* z³y stan techn. budynku  odnosi siê do budynków
wybudowanych przed 1945 rokiem lub do budynków
o znacznych wadach konstrukcyjnych i do budynków,
w których mieszkania adoptowane z budynków zlikwidowanych szkó³ maj¹ niew³aciw¹ wysokoæ pomieszczeñ (powy¿ej 3 mb) z jednoczesnym niedostosowaniem wielkoci okien do pomieszczeñ mieszkalnych.
W przypadku wystêpowania kilku czynników obni¿aj¹cych i podwy¿szaj¹cych stawkê bazow¹ czynszu,
podlegaj¹ one zsumowaniu.
Maksymalna obni¿ka stawki bazowej czynszu nie mo¿e
przekroczyæ 30% jej wartoci.
6. Do chwili wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y obowi¹zuje uchwa³a Nr XXXIII/256/2001 Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie okrelenia stawek
czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie
Gminy Stê¿yca.

ROZDZIA£ V
Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami
i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego
zasobu gminy:
Zarz¹d lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy sprawuje Wójt, za porednictwem odpowiedzialnego pracownika.
ROZDZIA£ VI
ród³a finansowania gospodarki
mieszkaniowej w kolejnych latach
ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej jest
bud¿et gminy. Wydatki ponoszone na utrzymanie i remonty budynków zasobu mieszkaniowego gminy s¹ uzale¿nione od wp³ywów otrzymywanych z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i u¿ytkowych. W wyj¹tkowych
sytuacjach, np. gdy nast¹pi koniecznoæ natychmiastowego wykonania nieplanowanego remontu z uwagi na
zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia ludzi i mienia przewiduje siê
zwiêkszenie kwoty wydatków w bud¿ecie gminy.
ROZDZIA£ VII
Wysokoæ wydatków w kolejnych latach,
z podzia³em na koszty bie¿¹cej eksploatacji, koszty
remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków
Projekt wydatków na lata 2003-2007

Wyszczególnienie rodzaju wydatków
Ogó³em na dany rok
w tym:
1. Koszty bie¿¹cej eksploatacji
2. Koszty remontów
3. Koszty modernizacji

Now¹ stawkê ustali Wójt Gminy Stê¿yca w drodze Zarz¹dzenia.
7. Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekroczyæ
po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w
gminnym zasobie mieszkaniowym.

2003
73.000

2004
73.500

2005
73.500

2006
74.000

2007
74.500

28.000
25.000
20.000

26.000
13.000
36.500

27.000
19.500
27.000

28.000
22.000
24.000

29.000
36.000
9.500

 do kosztów bie¿¹cej eksploatacji zaliczamy przegl¹dy techniczne budynków, ubezpieczenia, czyszczenie przewodów kominowych, ogrzewanie i wywóz nieczystoci.
 ostateczny zakres rzeczowo-finansowy planu na lata 2003-2007 bêdzie corocznie weryfikowany na etapie tworzenia bud¿etu gminy na dany rok.
ROZDZIA£ VIII
Opis innych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy
1. W przypadku opró¿nienia lokalu w budynku orodka
zdrowia lub szko³y i braku nowej osoby uprawnionej
do lokalu (zwi¹zanej ze stosunkiem pracy), umo¿liwia
siê najem osobie, która posiada dochody umo¿liwiaj¹ce op³acanie czynszu wraz z op³atami niezale¿nymi
od w³aciciela. Umowa wówczas zostanie zawarta na
okres 3 lat.
2. W celu korzystniejszego wynajmu u¿ytkowanych obecnie mieszkañ o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej
80 m2 umo¿liwia siê Wójtowi Gminy zwiêkszenie stawki czynszowej do 150% obowi¹zuj¹cej wysokoci.
Stawkê mo¿na zwiêkszyæ tylko wówczas gdy wystê-

puje przekroczenie o 30% normatywnej powierzchni
u¿ytkowej w przeliczeniu na liczbê cz³onków gospodarstwa domowego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
Nr 71, poz. 734).

815
UCHWA£A Nr II/18/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) oraz art. 21 ust.l pkt 2 ustawy z dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
Nr 71, poz. 733) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:

najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym.
§2

Uchwala siê Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Warunki zamieszkiwania kwalifikuj¹ce wnioskodawcê
do ich poprawy:
1) brak wc lub brak mo¿liwoci korzystania z wspólnego wc,
2) brak instalacji wodno  kanalizacyjnej.

§2

§3

§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXI/155/2000 Rady Gminy Stêyca z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie zasad i trybu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stê¿yca oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego a ponadto podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty na terenie Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/18/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 13 grudnia 2002 r.
ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI
WCHODZACYCH W SK£AD MIESZKANIOWEGO
ZASOBU GMINY
§1
1. Wysokoæ dochodu gospodarstwa domowego uzasadniaj¹ca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony:
1) lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy za wyj¹tkiem mieszkañ znajduj¹cych siê w budynkach
szkó³ i orodków zdrowia oraz innych mieszkañ zwi¹zanych ze stosunkiem pracy, mog¹ byæ wynajmowane osobom pozostaj¹cym w trudnych warunkach
mieszkaniowych i osi¹gaj¹cych miesiêczny dochód
na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w
okresie szeciu miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o najem mieszkania, nie przekraczaj¹cy 100% najni¿szej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 75% w gospodarstwie wieloosobowym,
2) dochód, o którym mowa w pkt 1 oblicza siê wed³ug
przepisów o dodatkach mieszkaniowych.
2. Wysokoæ dochodu gospodarstwa domowego uzasadniaj¹ca oddanie w najem lokalu socjalnego:
Do wynajmu lokalu socjalnego mog¹ byæ zakwalifikowane osoby, które utraci³y tytu³ prawny do zajmowanego
lokalu mieszkalnego, je¿eli redni miesiêczny dochód,
liczony wed³ug przepisów o dodatkach mieszkaniowych, na jednego cz³onka gospodarstwa domowego
w okresie szeciu miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku w tym przedmiocie, nie przekracza 75%

Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu:
1. Pierwszeñstwo najmu lokalu mieszkalnego na czas
nieoznaczony w mieszkaniowym zasobie gminy
przys³uguje:
1) najemcy lokalu uprawnionemu do lokalu zamiennego z uwagi na koniecznoæ przeprowadzenia
rozbiórki dotychczas zamieszkiwanego budynku
oraz najemcy zamieszkuj¹cemu w lokalu, który ma
byæ przekazany na potrzeby publiczne.
2) osobie, która pozostaje w trudnych warunkach
mieszkaniowych tzn. zamieszkuj¹cej w lokalu, w
którym na cz³onka gospodarstwa domowego
przypada mniej ni¿ 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi i lokal nie spe³nia wymogów pomieszczeñ
przeznaczonych na pobyt ludzi.
2. Pierwszeñstwo wynajmu lokalu socjalnego przys³uguje osobom, które:
1) naby³y prawo do takiego lokalu na podstawie
orzeczenia s¹dowego,
2) utraci³y mieszkanie wskutek klêski ¿ywio³owej (po¿ar, powód) lub katastrofy.
§4
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy:
Zezwala siê na zamianê lokali w przypadku gdy najemcy
dwóch odrêbnych lokali wyra¿aj¹ na zamianê zgodê, i zamieszkuj¹ w lokalach wyznaczonych do wynajmu na czas
nieoznaczony lub obaj najemcy zamieszkuj¹ w lokalach
przeznaczonych do wynajmu na czas trwania stosunku
pracy.
§5
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem
lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali
socjalnych:
Wnioski o najem lokali rozpatruje Wójt Gminy, po wstêpnej kwalifikacji przez w³aciwego pracownika Urzêdu
Gminy.
§6
Zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê lub w lokalu, którego najem nie wst¹pi³y po mierci najemcy:
Powierza siê Wójtowi Gminy podjêcie w³aciwej decyzji w stosunku do osób, które pozostan¹ w lokalu opuszczonym przez najemcê lub w lokalu, w którego najem nie
wst¹pi³y po mierci najemcy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
§7
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2:
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1) zawarcie umowy na czas oznaczony, nie krótszy ni¿
3 lata.
2) wp³ata kaucji w wysokoci 12-krotnoci miesiêcznego
czynszu za dany lokal, obliczonego wed³ug stawek obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy najmu.
3) wysokoæ czynszu ustala siê w wysokoci 150% czynszu wyliczonego dla danego lokalu wg stawki ustalonej dla lokali do 80 m2.
Powy¿sze warunki najmu zostan¹ spe³nione ³¹cznie.
§8
Zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem
jest zwi¹zany ze stosunkiem pracy:
1) pierwszeñstwo najmu lokalu odpowiednio zwi¹zanego ze stosunkiem pracy przys³uguje osobie przyby³ej spoza terenu gminy, wykonuj¹cej zawód niezbêdny dla lokalnej spo³ecznoci (np. lekarz, nauczyciel jêzyka obcego).
2) wniosek o przyznanie lokalu opiniuje w³aciwy dyrektor szko³y lub orodka zdrowia,
3) nale¿y uwzglêdniæ dotychczasowe warunki mieszkaniowe tj. w pierwszej kolejnoci przyznaæ mieszkanie osobie zamieszkuj¹cej w lokalu, w którym na
cz³onka gospodarstwa domowego przypada mniej
ni¿ 10 m2 ogólnej powierzchni pokoi.
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UCHWA£A Nr III/30/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sulêczyno na lata 2003
- 2007.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt l5 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
i Nr 113, poz. 984) oraz art.21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada Gminy Sulêczyno uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Wieloletni Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sulêczyno na lata 2003
- 2007 w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Traci moc uchwa³a Nr XVI/157/00 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego a ponadto podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty na terenie gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/30/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 23 grudnia 2002 r.
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
NA LATA 2003  2007
Ilekroæ w za³¹czniku do uchwa³y jest mowa o ustawie
 nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733).
ROZDZIA£ I
Prognoza dotycz¹ca wielkoci i stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego gminy z podzia³em na lokale
socjalne i pozosta³e lokale mieszkalne
1. Prognoza dotycz¹ca wielkoci zasobu mieszkaniowego gminy:
1) aktualnie zasób mieszkaniowy gminy tworzy 25 lokali mieszkalnych w 11 budynkach, z czego:
a) 17 mieszkañ zwi¹zanych ze stosunkiem pracy znajduje siê w 7 budynkach,
b) 7 mieszkañ do wynajmu na czas nieoznaczony znajduje siê w 4 budynkach,
c) 1 lokal socjalny znajduje siê w budynku lit.a),
2. Prognoza dotycz¹ca stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy.
W okresie od 2003  2007 r. planuje siê poprawiæ istniej¹cy stan techniczny budynków oraz ich wygl¹d zewnêtrzny.
ROZDZIA£ II
Analiza potrzeb oraz plan remontów
i modernizacji wynikaj¹cy ze stanu technicznego
budynków i lokali, z podzia³em na kolejne lata

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

1) Analiza potrzeb remontowych budynków:

Lp.

Miejscowoæ

Ulica i nr budynku

1.

Sulêczyno

¯eromskiego 16

2.

Sulêczyno

Al. Wojska Polskiego 1

3.

Sulêczyno

Promyka 1

4.
5.
6.

Wêsiory
Podjazy
Mciszewice

63 a
16
19

Zakres remontów
- wymiana okien w mieszkaniach
- remont dachu
- remont rynien i rur spustowych
- remont dachu, po³o¿enie papy
- wymiana drzwi wejciowych
- wymiana okien w mieszkaniach
- malowanie klatek schodowych
- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 816
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 za wyposa¿enie lokalu w instalacjê CO + 10%,
 za wyposa¿enie lokalu w instalacjê ogrzewania eta¿owego + 8%,
 za przy³¹czenie lokalu do oczyszczalni cieków
+ 10%.
W przypadku wyst¹pienia kilku czynników obni¿aj¹cych
i podwy¿szaj¹cych stawkê bazow¹, podlegaj¹ one zsumowaniu.
Maksymalna obni¿ka stawki bazowej czynszu nie mo¿e
przekroczyæ 30% jej wartoci.
6. Do chwili wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y obowi¹zuje uchwa³a Nr XVI/157/00 Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 16 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek
czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Now¹ stawkê ustali Wójt Gminy w drodze Zarz¹dzenia.
7. Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekroczyæ
po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego
w gminnym zasobie mieszkaniowym.

2) Plan remontów i modernizacji wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali, z podzia³em na kolejne lata
a) w 2003 r.:
 wykonanie niezbêdnych remontów, wynikaj¹cych
z przegl¹du budynków,
 remont instalacji wodno  kanalizacyjnej w Mciszewicach,
 wymiana okien w lokalach mieszkalnych w budynku szko³y w Suklêczynie,
 malowanie klatek schodowych w budynku szko³y w Podjazach,
b) w 2004 r.:
 wymiana okien w lokalach mieszkalnych w budynku szko³y w Wêsiorach,
 remont dachu  po³o¿enie papy,
c) w latach 2005  2007:
 stopniowa realizacja w ka¿dym roku zale¿nie od
posiadanych rodków finansowych  naprawa
pokryæ dachowych, naprawa i konserwacja rynien
i rur spustowych, naprawa instalacji elektrycznej,
wymiana okien i drzwi.

ROZDZIA£ IV
Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami
i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego
zasobu gminy

ROZDZIA£ III
Zasady polityki czynszowej

Zarz¹d lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy sprawuje Wójt Gminy, za
porednictwem odpowiedzialnego pracownika.

1. Ustala siê dwa rodzaje czynszów:
a) za lokale mieszkalne,
b) za lokale socjalne.
2. Najemca oprócz czynszu jest zobowi¹zany do ponoszenia op³at zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkañ niezale¿nych od w³aciciela, tj. op³aty za dostawy do lokali energii, wody oraz odbiór nieczystoci sta³ych
i p³ynnych.
3. Czynsz najmu p³acony jest z góry do 10 dnia ka¿dego
miesi¹ca.
4. Ustalenie stawki czynszu powierza siê Wójtowi Gminy.
5. Stawka czynszu ustalana bêdzie co 12 miesiêcy w/g
zasad okrelonych w art. 7 i art. 9 ustawy z jednoczesnym zachowaniem zwy¿ek i zni¿ek od stawki bazowej tj.:
 za brak ³azienki  10%,
 za brak wc  7%,
 za wspólne wc  5%,
 za wspóln¹ ³azienkê  5%,
 za z³y stan budynku  5%,
 za wyposa¿enie lokalu w instalacjê CO i ciep³ej wodê
+ 12%,

ROZDZIA£ V
ród³a finansowania gospodarki
mieszkaniowej w kolejnych latach
ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej jest
bud¿et gminy. Wydatki ponoszone na utrzymanie i remonty budynków zasobu mieszkaniowego gminy s¹ uzale¿nione od wp³ywów z czynszów za wynajm lokali mieszkalnych i u¿ytkowych. W wyj¹tkowych sytuacjach np. gdy
nast¹pi koniecznoæ natychmiastowego wykonania nieplanowanego remontu z uwagi na zagro¿enie ¿ycia lub
zdrowia ludzi i mienia przewiduje siê zwiêkszenie kwoty
wydatków w bud¿ecie gminy.
ROZDZIA£ VI
Wysokoæ wydatków w kolejnych latach,
z podzia³em na koszty bie¿¹cej eksploatacji
i koszty remontów

Projekt wydatków na lata 2003 – 2007
Wyszczególnienie rodzaju wydatków
2003
Ogó³em na dany rok
w tym:
1. Koszty bie¿¹cej eksploatacji
2. Koszty remontów

2004

2005

2006

2007

14.200

10.300

11.000

11.400

9.500

2.200
12.600

2.300
8.000

5.000
6.000

2.400
9.000

2.500
7.000

 do kosztów bie¿¹cej eksploatacji zaliczamy przegl¹dy techniczne budynków, ubezpieczenia, czyszczenie przewodów kominowych, owietlenie na klatkach schodowych
 ostateczny zakres rzeczowo-finansowy planu na lata 2003  2007 bêdzie corocznie weryfikowany na etapie tworzenia bud¿etu gminy na dany rok.
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ROZDZIA£ VII
Opis innych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy
1. W przypadku opró¿nienia lokalu w budynku szko³y lub
w budynku przy orodku zdrowia i braku nowej osoby
uprawnionej do lokalu (zwi¹zanej ze stosunkiem pracy), umo¿liwia siê najem osobie, która posiada dochody umo¿liwiaj¹ce op³acenie czynszu wraz z op³atami
niezale¿nymi od w³aciciela. Umowa wówczas zostanie zawarta na okres 3 lat.
2. W celu korzystniejszego wynajmu u¿ytkowanych obecnie mieszkañ o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej
80 m2 umo¿liwia siê Wójtowi Gminy zwiêkszenie stawki czynszowej do 150% obowi¹zuj¹cej stawki. Stawkê
mo¿na zwiêkszyæ tylko wówczas gdy wystêpuje przekroczenie o 30% normatywnej powierzchni u¿ytkowej
w przeliczeniu na liczbê cz³onków gospodarstwa domowego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r.o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,
poz. 734).
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UCHWA£A Nr III/31/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr I 13, poz. 984) oraz art.21 ust. I pkt 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U.Nr 71, poz. 733) Rada Gminy Sulêczyno uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/31/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 23 grudnia 2002 r.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI
WCHODZ¥CYCH W SK£AD MIESZKANIOWEGO
ZASOBU GMINY
§1
1. Wysokoæ dochodu gospodarstwa domowego uzasadniaj¹ca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony:
1) lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy za wyj¹tkiem mieszkañ w budynkach szkó³ i w budynku
przy orodku zdrowia oraz innych mieszkañ zwi¹zanych ze stosunkiem pracy, mog¹ byæ wynajmowane osobom pozostaj¹cym w trudnych warunkach
mieszkaniowych i osi¹gaj¹cych miesiêczny dochód
na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w
okresie szeciu miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o najem mieszkania, nie przekraczaj¹cy 150% najni¿szej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym,
2) dochód, o którym mowa w pkt 1 oblicza siê wed³ug
przepisów o dodatkach mieszkaniowych.
2. Wysokoæ dochodu gospodarstwa domowego uzasadniaj¹ca oddanie w najem lokalu socjalnego:
Do wynajmu lokalu socjalnego mog¹ byæ zakwalifikowane osoby, które utraci³y tytu³ prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, je¿eli redni miesiêczny
dochód, liczony wg przepisów o dodatkach mieszkaniowych, na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie szeciu miesiêcy poprzedzaj¹cych datê
z³o¿enia wniosku w tym przedmiocie, nie przekracza
100% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% w gospodarstwie wieloosobowym.
§2
Warunki zamieszkiwania kwalifikuj¹ce wnioskodawcê
do ich poprawy:
1) brak ³azienki lub wspólne korzystanie z ³azienki,
2) brak instalacji wodno  kanalizacyjnej.
§3

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego a ponadto podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty na terenie gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu:
1. Pierwszeñstwo najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony w mieszkaniowym zasobie gminy przys³uguje:
1) osoba lub rodzina w której przysz³y najemca jest zameldowany na sta³e na terenie gminy,
2) posiada rodki wystarczaj¹ce na op³acenie czynszu
wraz z op³atami niezale¿nymi od w³aciciela,
3) nie ma tytu³u prawnego do innego lokalu mieszkalnego (w³asnoæ, najem, dzier¿awa i inne tytu³y prawne).
2. Pierwszeñstwo wynajmu lokalu socjalnego przys³uguje osobie, które:
1) naby³a prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia s¹dowego,
2) zosta³a pozbawiona lokalu mieszkalnego na terenie
gminy wskutek klêski ¿ywio³owej lub katastrofy budowlanej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§4
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy:
Zezwala siê na zamianê lokali w przypadku gdy najemcy dwóch odrêbnych lokali wyra¿aj¹ na zamianê zgodê
i zamieszkuj¹ w lokalach wyznaczonych do wynajmu na
czas nieoznaczony lub obaj najemcy zamieszkuj¹ w lokalach przeznaczonych do wynajmu na czas trwania stosunku pracy.
§5
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem
lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokalu
socjalnego:
Wnioski o najem lokali rozpatruje Wójt Gminy, po wstêpnej kwalifikacji przez odpowiedzialnego pracownika Urzêdu Gminy.

i art. 109, 112, 116, 124 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12,
poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119,
poz.1251 i 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 i Nr 106, poz. 1149, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363
i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 156, poz. 1300) w zwi¹zku z art. 83 pkt 1 ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984) Rada
Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
§1

Zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê lub w lokalu, którego najem nie wst¹pi³y po mierci najemcy:
Powierza siê Wójtowi Gminy podjêcie w³aciwej decyzji w stosunku do osób, które pozostan¹ w lokalu opuszczonym przez najemcê lub w lokalu, w którego najem nie
wst¹pi³y po mierci najemcy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy Sulêczyno na rok
2003 w wysokoci 7.001.201,00 z³.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy Sulêczyno na rok
2003 w wysokoci 6.951.201,00 z³. w tym:
a) wydatki bie¿¹ce  6.878.611,00 z³.
 wynagrodzenia i pochodne  4.074.123,00 z³.
 wydatki na obs³ugê d³ugu  82.000,00 z³.
 dotacja  157.718,00 z³.
b) wydatki maj¹tkowe  50.000,00 z³.
3. Plan dochodów, wydatków i zadañ inwestycyjnych
okrelaj¹ za³¹czniki Nr 1, 2 i 6*.

§7

§2

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2:
1) zawarcie umowy na czas oznaczony, nie krótszy ni¿
3 lata,
2) wp³ata kaucji w wysokoci 12-krotnoci miesiêcznego czynszu za dany lokal, obliczanego wed³ug stawek obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy najmu,
3) wysokoæ czynszu ustala siê w wysokoci 150%
czynszu wyliczonego dla danego lokalu wg stawki
ustalonej dla lokali do 80 m2.
Powy¿sze warunki najmu zostan¹ spe³nione ³¹cznie.

Dochody i wydatki okrelone w § 1 ust. 1 i 2 obejmuj¹:
1. Dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci 571.450,00 z³.,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
2. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci 563.450,00 z³.,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
3. Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w wysokoci 50.000,00 z³.
4. Wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci 50.000,00 z³.

§6

§8
Zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem
jest zwi¹zany ze stosunkiem pracy:
1) pierwszeñstwo najmu lokalu odpowiednio zwi¹zanego ze stosunkiem pracy przys³uguje osobie przyby³ej spoza terenu gminy, wykonuj¹cej zawód niezbêdny dla lokalnej spo³ecznoci (np. lekarz, nauczyciel jêzyka obcego),
2) wniosek o przyznanie lokalu opiniuje w³aciwy kierownik orodka zdrowia lub dyrektor szko³y.
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UCHWA£A Nr III/38/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu Gminy Sulêczyno na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) oraz art. 51
ust. 1 i 2 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 i Nr 113, poz. 984)

§3
Ustala siê rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki
w wysokoci 22.590,00 z³.
§4
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§5
Nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci 50.000,00 z³. przeznacza siê na sp³atê po¿yczki.
§6
Ustala siê rozchody bud¿etowe w wysokoci 50.000,00 z³.,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
§7
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do samodzielnego zaci¹-

*) Za³¹czników Nr 1-7 nie publikuje siê.
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gania d³ugu oraz sp³at zobowi¹zañ w ci¹gu roku bud¿etowego do kwoty 300.000 z³.
§8
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyj¹tkiem
przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami,
2) przekazania niektórych uprawnieñ do dokonywania
przeniesieñ planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
o dnia 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin
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UCHWA£A Nr IV/19/2002
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynek  Kociuszki w Prabutach.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. Nr 15 poz. 139
z 1999 r., ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 13
poz. 74 z 1996 r., ze zm.) Rada Miejska w Prabutach uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy tereny po³o¿one w Prabutach
pomiêdzy ulicami: Rynek, B. Prusa, I. Kraszewskiego i Placem T. Kociuszki, ³¹cznie z wymienionymi ulicami oraz z
terenami przylegaj¹cymi od strony po³udniowo  wschodniej, które zaznaczono na za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Przedmiotem ustaleñ zmiany planu jest zagospodarowanie terenów dla potrzeb rewitalizacji kwarta³u zabudowy i przylegaj¹cych terenów publicznych, w tym:
1) tereny zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczone symbolami UM i MU;
2) tereny placów publicznych oznaczone symbolem ZP;
3) tereny komunikacji i infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami KG i KX.
§3
Integraln¹ czêci¹ planu s¹ rysunki:
1) rysunek nr 1 w skali 1:500,
2) rysunek nr 1A pt. Oznaczenia graficzne ustaleñ planu, które stanowi¹ za³¹czniki nr 1 i 1A do niniejszej
uchwa³y.
§4
Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
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1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
których mowa w § 1, § 2 i § 3 uchwa³y, o ile z treci
przepisu nie wynika inaczej;
2) Uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
nr IV/19/2002 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30
grudnia 2002 r.;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunki wymienione w § 3 uchwa³y;
4) terenach, z podaniem ich numeru i symbolu  nale¿y
przez to rozumieæ tereny oznaczone takim samym numerem i symbolem na rysunkach planu;
5) dopuszczeniu  nale¿y przez to rozumieæ zgodnoæ z
planem w szczególnych przypadkach, wymagaj¹cych
zgody Zarz¹du Miasta i Gminy oraz spe³nienia ewentualnych warunków wymienionych w przepisach szczegó³owych.
§5
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci, która wynosi:
1) 20% dla terenów zabudowy oznaczonych symbolami UM i MU,
2) 0% dla pozosta³ych terenów objêtych niniejsz¹
uchwa³¹.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe
§6
Na planowanym obszarze obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady uzbrojenia terenów:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodê pitn¹:
a) ród³o zaopatrzenia w wodê: istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa na terenach objêtych niniejszym planem,
b) docelowo nale¿y uwzglêdniæ potrzebê modernizacji sieci wodoci¹gowej na obszarze starego
miasta, ³¹cznie z wymian¹ przestarza³ych rur ¿eliwnych;
2) w zakresie gospodarki ciekami sanitarnymi:
a) konieczne jest doprowadzenie cieków sanitarnych do istniej¹cych kolektorów, a poprzez sieæ
komunaln¹ do miejskiej oczyszczalni cieków,
b) docelowo nale¿y uwzglêdniæ potrzebê modernizacji sieci w zakresie dotycz¹cym historycznej kanalizacji ogólnosp³awnej;
3) w zakresie odprowadzenia wód opadowych:
a) cieki deszczowe nale¿y odprowadziæ do istniej¹cych kolektorów,
b) docelowo nale¿y uwzglêdniæ potrzebê modernizacji sieci w zakresie dotycz¹cym historycznej kanalizacji ogólnosp³awnej;
4) w zakresie zasilania w gaz przewodowy:
a) ród³o zasilania: istniej¹ce gazoci¹gi niskiego cinienia,
b) nale¿y uwzglêdniæ mo¿liwoæ wykorzystania
gazu przewodowego równie¿ dla celów grzewczych, w przypadkach gdy nie korzysta siê z centralnego ogrzewania;
5) w zakresie zasilania w energiê elektryczn¹:
a) ród³a zasilania: istniej¹ce w planowanym rejonie sieci elektroenergetyczne i stacje transformatorowe,
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b) lokalne linie elektroenergetyczne, ³¹cznie z zasilaniem
owietlenia ulicznego nale¿y prowadziæ podziemnymi kablami, ze wzglêdów kulturowych,
c) ewentualne kolizje z istniej¹cymi urz¹dzeniami elektroenergetycznymi wymagaj¹ rozwi¹zania na etapie
projektu budowlanego b¹d projektów bran¿owych,
na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci;
6) w zakresie zasilania w ciep³o:
a) nale¿y uwzglêdniæ mo¿liwoæ pod³¹czenia planowanych inwestycji do centralnego systemu zaopatrzenia w energiê ciepln¹, przy wykorzystaniu zmodernizowanej sieci centralnego ogrzewania,
b) stosowanie indywidualnych róde³ ciep³a dopuszcza siê jedynie w przypadku braku technicznej mo¿liwoci pod³¹czenia do sieci komunalnej, pod warunkiem zastosowania niskoemisyjnych, ekologicznych paliw;
7) w zakresie gospodarowania odpadami:
a) odpady nale¿y gromadziæ w sposób umo¿liwiaj¹cy
ich okresowe wywo¿enie na sk³adowisko odpadów,
z uwzglêdnieniem mo¿liwoci selektywnego zbierania odpadów, w nawi¹zaniu do stosowanej przez
gminê praktyki unieszkodliwiania odpadów oraz
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami,
b) w systemie unieszkodliwiania odpadów nale¿y
uwzglêdniæ funkcjonowanie gminnego sk³adowiska
odpadów sta³ych,
c) w przypadku wytwarzania odpadów innych ni¿ komunalne, powstaj¹cych w wyniku prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej, na inwestorze mog¹ ci¹¿yæ dodatkowe obowi¹zki wynikaj¹ce z Ustawy o odpadach, stosownie do iloci i rodzaju odpadów.

6)

7)

8)

9)

§7
Na rysunku zmiany planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) linia regulacyjna rozgranicza tereny oznaczone na
rysunku planu numerem i symbolem, z których ka¿dy posiada odrêbne ustalenia w dalszych przepisach
niniejszej uchwa³y;
2) linia regulacyjna wewnêtrzna wyznacza poszczególne fragmenty funkcjonalne b¹d kompozycyjne wewn¹trz terenu ograniczonego lini¹ regulacyjn¹, w
tym poszczególne dzia³ki budowlane;
3) linia regulacyjna orientacyjna i linia regulacyjna wewnêtrzna orientacyjna, odpowiednio do przepisów
w pkt 1 i 2, dopuszczaj¹ mo¿liwoæ korekty podzia³u terenów po rozpoznaniu konkretnych potrzeb inwestora, w zakresie nie koliduj¹cym z dalszymi przepisami niniejszej uchwa³y;
4) linia zabudowy:
a) wyznacza usytuowanie fasad budynków oraz elewacji istotnych dla zagospodarowania terenów
publicznych,
b) wymaga zharmonizowania proporcji fasad lub elewacji s¹siednich budynków wzd³u¿ wyznaczonej
linii, w tym wysokoci coko³ów oraz k¹tów nachylenia po³aci dachów, ewentualnie innych rodzajów zwieñczenia budynków,
c) dopuszcza wysuniêcie przed wyznaczon¹ liniê
schodów, ganku, daszka, ewentualnie innych niewielkich fragmentów elewacji;
5) linia zabudowy nieprzekraczalna:
a) wyznacza graniczne mo¿liwoci usytuowania elewacji budynków,

10)

11)

Poz. 819

b) wymaga zharmonizowania proporcji bry³ s¹siednich budynków widocznych od strony terenów publicznych, np. dróg publicznych, ci¹gów pieszych,
cie¿ek rowerowych itp.,
c) dopuszcza wysuniêcie przed wyznaczon¹ liniê niewielkich fragmentów elewacji, takich jak wymienione w pkt 4 lit. c;
linia ma³ej architektury:
a) uzupe³nia liniê zabudowy poprzez usytuowanie elementów ma³ej architektury b¹d zieleni, z mo¿liwoci¹ zastosowania równie¿ ma³ych parterowych
obiektów kubaturowych, reklam itp.,
b) wymaga uzyskania wra¿enia ci¹g³oci przestrzeni:
elementy wymienione w lit. a powinny stanowiæ
spójn¹ ca³oæ kompozycyjn¹ oraz uzyskaæ uporz¹dkowany i estetyczny wygl¹d od strony terenów publicznych;
akcent w pierzei:
a) obowi¹zuje wyró¿nienie fragmentu budynku we
wskazanym miejscu,
b) mo¿liwe jest przekroczenie dopuszczalnej wysokoci zabudowy,
c) mo¿liwe do zastosowania formy: portal, podcieñ,
wykusz, wie¿yczka, reklama itp.;
ciêty naro¿nik:
 ciêcie naro¿nika kwarta³u urbanistycznego w poziomie parteru budynku, w celu u³atwienia obejcia naro¿nika;
akcent wolno stoj¹cy:
a) obowi¹zuje wyró¿nienie miejsca na terenie publicznym, poprzez zastosowanie wolno stoj¹cej formy
przestrzennej o walorach plastycznych,
b) mo¿liwe do zastosowania formy: obiekt ma³ej architektury (np. rzeba, fontanna, altana, reklama),
charakterystyczny obiekt zieleni, grupa zieleni;
akcent bramowy:
a) wejcie do wnêtrza urbanistycznego, na granicy terenów publicznych,
b) mo¿liwe do zastosowania formy: brama dekoracyjna, symbol bramy np. ³uk, arkada, treja¿ pergola;
ochrona konserwatorska A:
a) ochrona uk³adu urbanistycznego starego miasta,
wpisanego do rejestru zabytków, w tym zachowanie rozplanowania ulic i placów, linii zabudowy, rytmu zabudowy i wysokoci zabudowy, zasadniczych
proporcji wnêtrz urbanistycznych, zachowanie historycznej zieleni oraz charakterystycznych urz¹dzeñ terenowych,
b) zneutralizowanie negatywnego oddzia³ywania elementów obcych kulturowo,
c) nawi¹zanie now¹ zabudow¹ do cech kulturowych
zabudowy historycznej,
d) zakaz lokalizacji inwestycji nie wkomponowanych
w za³o¿enie historyczne,
e) mo¿liwa jest restauracja i modernizacja obiektów
w ramach ich wspó³czesnych funkcji,
f) nale¿y uwzglêdniæ potrzebê rewaloryzacji starego
miasta, rozumian¹ jako odtworzenie charakteru i atmosfery starego miasta oraz jego znaczenia dla to¿samoci miasta, a tak¿e o¿ywienie przestrzeni poprzez ró¿norodnoæ elementów zagospodarowania (np. funkcje us³ugowe, administracyjne, kulturalne, mieszkaniowe i inne),
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g) zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, dotycz¹ce zarówno budynków jak i urz¹dzenia terenu, wymagaj¹ opinii Powiatowego Konserwatora
Zabytków;
12) ochrona archeologiczna W:
a) ochrona terenów zawieraj¹cych relikty archeologiczne, w tym stanowiska archeologiczne, dotycz¹ca terenów starego miasta,
b) nie mo¿na dopuciæ do zniszczenia reliktów archeologicznych,
c) wymagane jest uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokumentacji projektowej,
d) wszelkie prace ziemne (np. wykopy pod fundamenty, pod uzbrojenie terenu itp.) wymagaj¹ zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w
którym zostan¹ okrelone warunki prowadzenia
robót (np. wyprzedzaj¹ce badania archeologiczne
lub nadzór archeologa przy wykopach);
13) obiekt kulturowy:
a) obowi¹zuje zakaz wprowadzania zmian we frontowej sylwecie budynku w zakresie linii zabudowy,
wysokoci, szerokoci i kompozycji fasady oraz
kszta³tu dachu,
b) przebudowa lub rozbudowa budynku jest mo¿liwa
przy spe³nieniu warunków wymienionych w lit. a.
§8
Na terenie 1KG obowi¹zuj¹:
1) ulica komunalna  ul. I. Kraszewskiego, stanowi¹ca o
komunikacyjn¹ starego miasta i ródmiecia, powi¹zana z wszystkimi g³ównymi wylotami z miasta poprzez
ulice Kwidzyñsk¹, Parkow¹ i ¯eromskiego;
2) adaptacja istniej¹cego zagospodarowania, z uwzglêdnieniem modernizacji w zakresie wynikaj¹cym z planowanej rewitalizacji starego miasta, z utrzymaniem
jednokierunkowej organizacji ruchu ³¹cznie z ulicami
B. Prusa i Rynek;
3) dopuszcza siê mo¿liwoæ bezporedniego parkowania
przy ulicy;
4) ze wzglêdu na funkcjê i rangê ulicy nale¿y j¹ zaliczyæ
do klasy Z, uwzglêdniaj¹c ograniczone mo¿liwoci uzyskania parametrów przestrzennych dla tej klasy ulicy.
§9
Na terenie 2KG obowi¹zuj¹:
1) ulica komunalna  ul. B. Prusa, stanowi¹ca uzupe³nienie ulicy 1KG (ul. Kraszewskiego) na odcinku Rynek 
Plac Kociuszki;
2) adaptacja istniej¹cego zagospodarowania, z uwzglêdnieniem modernizacji w zakresie wynikaj¹cym z planowanej rewitalizacji starego miasta, z utrzymaniem
jednokierunkowej organizacji ruchu ³¹cznie z ulicami I.
Kraszewskiego i Rynek;
3) dopuszcza siê mo¿liwoæ bezporedniego parkowania
przy ulicy;
4) ze wzglêdu na funkcjê i rangê ulicy nale¿y j¹ zaliczyæ
do klasy Z, ³¹cznie z ulic¹ 1KG (ul. I. Kraszewskiego).
§ 10
Na terenie 3KG obowi¹zuj¹:
1) ulica komunalna  ul. Rynek (fragment), stanowi¹ca
po³¹czenie ulic 1KG (ul. Kraszewskiego) i 2KG (ul.
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B. Prusa) oraz maj¹ca przed³u¿enie w ci¹gu ulic Jagotty i W¹skiej;
2) adaptacja istniej¹cego zagospodarowania z mo¿liwoci¹ modernizacji; zakres modernizacji powinien
uwzglêdniaæ potrzeby zwi¹zane z planowan¹ rewitalizacj¹ starego miasta; podjêcie decyzji planistycznych
dla czêci terenu po³o¿onej po pó³nocnej stronie jezdni nale¿y uzale¿niæ od docelowej kompozycji ca³ego
placu rynkowego;
3) dopuszcza siê mo¿liwoæ bezporedniego parkowania
przy ulicy;
4) organizacja ruchu powinna byæ dostosowana do jednokierunkowego uk³adu ruchu w ulicach 1KG (I. Kraszewskiego) i 2KG (B. Prusa);
5) ze wzglêdu na funkcjê i rangê ulicy nale¿y j¹ zaliczyæ
do klasy D.
§ 11
Na terenie 4KX obowi¹zuj¹:
1) ulica komunalna  ci¹g pieszy wzd³u¿ pierzei us³ugowej ulicy 1KG (I. Kraszewskiego), z parkingiem przyulicznym;
2) adaptacja istniej¹cego zagospodarowania, z uwzglêdnieniem modernizacji w zakresie wynikaj¹cym z planowanej rewitalizacji starego miasta;
3) w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ dekoracyjn¹ posadzkê ci¹gu pieszego, elementy ma³ej architektury oraz zieleñ towarzysz¹c¹;
§ 12
Na terenie 5KX obowi¹zuj¹:
1) ulica komunalna  ci¹g pieszy, stanowi¹cy fragment
poprzecznej osi pieszej ródmiecia na odcinku wzd³u¿
linii murów obronnych z przed³u¿eniem w ul. D³ugiej,
który ³¹czy ul. Zamkow¹ z ul. Legionów;
2) adaptacja istniej¹cego zagospodarowania, z uwzglêdnieniem modernizacji w zakresie wynikaj¹cym z planowanej rewitalizacji starego miasta;
3) nale¿y zaakcentowaæ liniê dawnych murów obronnych,
³¹cznie z mo¿liwoci¹ ich odtworzenia co najmniej we
fragmentach, a tak¿e zachowaæ skarpê u podnó¿a murów; w przejciu przez liniê muru obronnego, ³¹cz¹cym teren 4KX z terenem 7ZP, nale¿y usytuowaæ akcent bramowy  ustalenia w § 7 pkt 10;
4) w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ dekoracyjn¹ posadzkê ci¹gu pieszego, obiekty ma³ej architektury oraz zieleñ towarzysz¹c¹, jako uzupe³nienie strefy zieleni wokó³ dawnych fortyfikacji starego miasta;
5) nale¿y uwzglêdniæ mo¿liwoæ usytuowania cie¿ki rowerowej wzd³u¿ ci¹gu pieszego;
6) ochrona konserwatorska A  ustalenia w § 7 pkt 11;
7) ochrona archeologiczna W  ustalenia w § 7 pkt 12.
§ 13
Na terenach 6ZP i 7ZP obowi¹zuj¹:
1) place publiczne, tworz¹ce jedno wnêtrze urbanistyczne;
2) w zagospodarowaniu terenów nale¿y przewidzieæ parkingi, podjazdy i przejcia piesze oraz urz¹dzon¹ zieleñ ozdobn¹ typu parkowego;
3) kompozycjê wnêtrza urbanistycznego powinny podkrelaæ elementy ma³ej architektury, a w centralnym
miejscu terenu 6ZP akcent wolno stoj¹cy  ustalenia
w § 7 pkt 9;
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4) na terenie 7ZP adaptacja obiektów us³ugowych usytuowanych przy murze obronnym starego miasta, z mo¿liwoci¹ rozbudowy w sposób jednoznacznie nawi¹zuj¹cy do historycznego za³o¿enia obronnego;
5) ochrona konserwatorska A  ustalenia w § 7 pkt 11;
6) ochrona archeologiczna W  ustalenia w § 7 pkt 12.
§ 14
Na terenie 8UM obowi¹zuj¹:
1) zabudowa us³ugowa i mieszkaniowa wielorodzinna,
wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami towarzysz¹cymi;
2) adaptacja istniej¹cych budynków na dzia³kach nr 222,
223 i 224/2, z uwzglêdnieniem ochrony obiektu kulturowego na dzia³ce nr 224/2  ustalenia w § 7 pkt 13,
oraz potrzeby dostosowania fasady budynku na dzia³ce nr 222 (TP S.A.) do kulturowych odniesieñ wymaganych przy rewitalizacji starego miasta;
3) uzupe³nienie zabudowy pierzejowej wokó³ wyznaczonego historycznie kwarta³u urbanistycznego;
4) planowany kwarta³ urbanistyczny powinien funkcjonowaæ w oparciu o wspólne podwórze oraz wjazdy
i przejcia bramowe dostêpne dla wszystkich u¿ytkowników;
5) w parterach budynków nale¿y sytuowaæ funkcje us³ugowe i inne niemieszkalne, na wy¿szych kondygnacjach mo¿liwe s¹ funkcje mieszkalne i niemieszkalne;
6) wysokoæ budynku nie mo¿e przekroczyæ 2,5 kondygnacji, z mo¿liwoci¹ wprowadzenia poddaszy u¿ytkowych;
7) w kompozycji kwarta³u urbanistycznego nale¿y uwzglêdniæ akcenty w pierzei ustalenia w § 7 pkt 7,
oraz ciête naro¿niki  ustalenia w § 7 pkt 8; za najwa¿niejszy i wy¿szy od pozosta³ych nale¿y uznaæ akcent usytuowany w rodku pierzei po³udniowej, na
osi widokowej z ulicy Kwidzyñskiej, którego oddzia³ywanie powinno przypominaæ o dawnym ratuszu; z
podobnych wzglêdów kompozycja pierzei po³udniowej wymaga wy¿szych walorów ni¿ kompozycja pozosta³ych pierzei  przy czym za w³aciw¹ uznaje siê
mo¿liwoæ zastosowania efektów monumentalnych;
8) indywidualna architektura budynków, o wysokich walorach estetycznych;
9) wymagany reprezentacyjny charakter fasady oraz wyrane pionowe podzia³y kompozycyjne, wzbogacone detalami architektonicznymi i wyrazist¹ kolorystyk¹; mo¿liwe zastosowanie podcieni, wykuszy, balkonów, loggi i innych elementów dekoracyjnych;
10) mo¿liwe jest wysuniêcie przed liniê zabudowy daszków nad poziomem parteru, siêgaj¹cych ponad teren publiczny;
11) estetyczne zaakcentowanie coko³u w fasadzie budynku; mo¿liwe jest ograniczenie coko³u do symbolicznej wysokoci;
12) zwieñczenie budynku powinno wzbogacaæ jego bry³ê, mo¿liwy jest rozrzebiony dach wielobry³owy, z
nawi¹zaniem do uk³adu kalenicowego; we fragmentach z uk³adem kalenicowym od strony terenów publicznych wymagany jest dach wysoki, o k¹cie nachylenia od 30 stopni do 45 stopni, z zastosowaniem
dachówki ceramicznej o wyrazistym profilu oraz dekoracyjnych facjat;
13) kompozycja fasady powinna nawi¹zywaæ do stosowanych w rejonie starego miasta dawnych rozwi¹zañ historycznych, przy mo¿liwoci wykorzystania

wspó³czesnych rozwi¹zañ technicznych i materia³owych gwarantuj¹cych wysok¹ jakoæ wykonawstwa;
14) kolizje z sieci¹ centralnego ogrzewania wymagaj¹
szczególnych rozwi¹zañ w poziomie parteru i piwnic,
w celu uzyskania ci¹g³oci zabudowy pierzejowej oraz
umo¿liwienia prawid³owej eksploatacji sieci; mo¿liwe jest usytuowanie w miejscach kolizji przejazdów
b¹d przejæ bramowych;
15) ochrona konserwatorska A  ustalenia w § 7 pkt 11;
16) ochrona archeologiczna W  ustalenia w § 7 pkt 12.
§ 15
Na terenie 9MU obowi¹zuj¹:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i us³ugowa,
wraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami towarzysz¹cymi;
2) adaptacja istniej¹cych budynków, z uwzglêdnieniem
potrzeby dostosowania fasad do kulturowych odniesieñ wymaganych przy rewitalizacji starego miasta;
3) w ramach kulturowej estetyzacji fasady budynku wielorodzinnego tworz¹cego pierzejê ulicy 1KG (I. Kraszewskiego) nale¿y uwzglêdniæ zaakcentowanie zwieñczenia fasady oraz akcent w pierzei ustalenia w § 7
pkt 7, a tak¿e estetyczne zaakcentowanie poziomu parteru, z mo¿liwoci¹ kompleksowego wysuniêcia parterów poszczególnych us³ug w stronê ulicy;
4) w ramach uzupe³nienia pierzei ulicy 1KG (I. Kraszewskiego) mo¿liwe jest dobudowanie do lepego szczytu budynku wielorodzinnego wymienionego w pkt 3
parterowego budynku us³ugowego z historyzuj¹cym
zwieñczeniem fasady, ze wzglêdu na kompozycjê wnêtrza urbanistycznego na terenie 7ZP;
5) kolizje z sieci¹ centralnego ogrzewania wymagaj¹
szczególnych rozwi¹zañ w poziomie parteru i piwnic,
w celu uzyskania ci¹g³oci zabudowy pierzejowej oraz
umo¿liwienia prawid³owej eksploatacji sieci; mo¿liwe
jest usytuowanie w miejscach kolizji powierzchni zadaszonej i bez piwnic, np. ogródka gastronomicznego
itp.;
6) ochrona konserwatorska A  ustalenia w § 7 pkt 11;
7) ochrona archeologiczna W  ustalenia w § 7 pkt 12.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 16
Uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Prabuty, uchwalonego Uchwa³¹ Nr VI/34/94 Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie miejscowego planu
jw. w zakresie odnosz¹cym siê do terenu okrelonego w
za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.
§ 17
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Prabutach
W. Tomaszewski
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UCHWA£A Nr IV/24/2002
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prabuty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym - (j.t. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r., zm. Dz. U. Nr 23, poz. 220 i Nr 62,
poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Miasta i Gminy Prabuty, stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XVI/65/96 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta i Gminy Prabuty.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Prabutach
W. Tomaszewski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr IV/24/02
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
STATUT MIASTA I GMINY PRABUTY
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Mieszkañcy miasta i gminy stanowi¹ wspólnotê samorz¹dow¹.
2. Gmina ma osobowoæ prawn¹.
3. Samodzielnoæ gminy podlega ochronie s¹dowej.
4. Siedzib¹ w³adz gminy jest miasto Prabuty.
§2
Gmina zajmuje powierzchniê 197,12 km2 i obejmuje
miasto Prabuty oraz jednostki pomocnicze  so³ectwa:
Antonin  Kamienna, Gdakowo, Gilwa, Gonty, Górowychy,
Grodziec, Jakubowo, Julianowo, Ko³odzieje, Laskowice,
Obrzynowo, Pilichowo, Pólko, Raniewo, Rodowo, Stañkowo, Stary Kamieñ, Sypanica, Szramowo, Trumiejki.
Granice miasta i so³ectw okrelone s¹ na mapie, która
stanowi Za³¹cznik Nr 1* do niniejszego Statutu.
§3
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ: wspólnota samorz¹dowa oraz terytorium miasta i gminy Prabuty,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ: Rada Miejska w Prabutach,
3) Przewodnicz¹cym Rady  nale¿y przez to rozumieæ:
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Prabutach,
4) Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ: Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty,
5) Radnym  nale¿y przez to rozumieæ: Radny Rady Miejskiej w Prabutach,
6) Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ: Urz¹d Miasta
i Gminy w Prabutach,
7) Sekretarzu  nale¿y przez to rozumieæ: Sekretarz Miasta i Gminy w Prabutach,
8) Skarbniku  nale¿y przez to rozumieæ: Skarbnik Miasta
i Gminy w Prabutach,
9) Ustawie  nale¿y przez to rozumieæ: Ustawê z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym  t.j. (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
ROZDZIA£ II
Cele, zadania gminy oraz ich realizacja
§4
Celem funkcjonowania gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej, tworzenie
warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju
gminy oraz warunków dla pe³nego uczestnictwa obywateli w ¿yciu wspólnoty.
§5
1. Dla realizacji celów okrelonych w Statucie gmina
wykonuje zadania w³asne oraz zadania zlecone przez
administracjê rz¹dow¹ w drodze ustawy b¹d porozumienia, a tak¿e zadañ z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz
referendów.
2. Do zadañ w³asnych gminy nale¿¹ sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania cieków komunalnych,
utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
i ciepln¹ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej,
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15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
Gmina mo¿e równie¿ wykonywaæ zadania z zakresu
administracji rz¹dowej na podstawie porozumienia z
organami tej administracji.
Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z zakresu w³aciwoci województwa na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
Spory maj¹tkowy wynik³e z porozumieñ, o których
mowa w ust. 3 i 4 rozpatruje s¹d powszechny.
Gmina otrzymuje rodki finansowe w wysokoci koniecznej do wykonania zadañ, o których mowa w ust. 3
i 4.
Szczegó³owe zasady i terminy przekazywania rodków
finansowych, o których mowa w ust. 6 okrelaj¹ ustawy nak³adaj¹ce na gminê obowi¹zek wykonywania
zadañ zleconych lub zawarte porozumienia.
W przypadku niedotrzymania terminów, o których
mowa w ust. 7 gminie przys³uguj¹ odsetki w wysokoci ustalonej dla zaleg³oci podatkowych.
§6

1. Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e by realizowane w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
2. Gmina mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie
wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoci
publicznej z zastrze¿eniem przypadków okrelonych w
odrêbnych ustawach.
3. Gmina mo¿e tworzyæ lub byæ cz³onkiem stowarzyszenia.
ROZDZIA£ III
W³adze gminy
§7
1. W sprawach wa¿nych dla gminy mieszkañcy mog¹
wypowiedzieæ siê w drodze referendum.
2. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum gminnego
okrela odrêbna ustawa.
§8
1. Organami gminy s¹:
1) Rada Miejska,
2) Burmistrz Miasta i Gminy.
2. Dzia³alnoæ organów jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
3. Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji,
wstêpu na sesje rady i posiedzenia jej komisji, a tak¿e
dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ
organów gminy i komisji rady gminy.

ROZDZIA£ IV
Rada
§9
1. Rada z zastrze¿eniem § 7 Statutu jest organem stanowi¹cym i kontrolnym gminy.
2. Rada sk³ada siê z 15 radnych, wybranych na okres 4
lat licz¹c od dnia wyborów. Ich iloæ okrela ustawa.
3. Do wy³¹cznej w³aciwoci rady nale¿y:
1) uchwalanie Statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie
o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie
sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika, który jest
g³ównym ksiêgowym bud¿etu, oraz sekretarza na
wniosek burmistrza.
4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nie udzielenia
absolutorium burmistrzowi 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
gminy przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du:
a. okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, o ile
ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej, do czasu okrelenia zasad burmistrz mo¿e dokonywaæ
tych czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ rady,
b. emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu,
c. zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d. ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów d³ugoterminowych zaci¹ganych przez
burmistrza w roku bud¿etowym,
e. zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez radê,
f.t worzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g. okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez burmistrza,
h. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i. ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez burmistrza w roku bud¿etowym,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której burmistrz
mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ,
o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy,
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12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z
innymi gminami oraz wydzielenia na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
12a)
podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy
ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady gminy.
§ 10
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 gminy.
2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady do czasu wyboru
przewodnicz¹cego rady prowadzi najstarszy wiekiem
radny obecny na sesji.
3. Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i 1  2 wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ V
Sesje
§ 11
1. Rada obraduje na sesjach.
2. Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone w
ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach.
§ 12
Obs³ugê rady zapewnia burmistrz.
§ 13
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez przewodnicz¹cego w miarê potrzeby nie rzadziej jednak ni¿ raz
na kwarta³.
2. Na wniosek burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady, przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
3. Na wniosek burmistrza przewodnicz¹cy rady jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej
sesji rady projekt uchwa³y, je¿eli wp³yn¹³ on do rady
co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji rady.
4. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
5. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
6. O terminie i miejscu obrad rady powiadamia siê jej
cz³onków najpóniej na 3 dni przed terminem obrad za
pomoc¹ listów lub w inny skuteczny sposób. Zawiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji powiê-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

conej uchwaleniu bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 7 dni przed sesj¹.
7. O terminie i porz¹dku obrad sesji informuje siê mieszkañców poprzez zamieszczenie na tablicy og³oszeñ w
siedzibie Urzêdu najpóniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia rady.
§ 14
Na ostatniej sesji w roku przewodnicz¹cy rady sk³ada
informacjê o pracy tej rady w danym roku.
§ 15
Zadaniem przewodnicz¹cego rady jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.
Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego i nie wyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego zadania przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
§ 16
1. Sesje rady s¹ jawne.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e
byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w
tym celu miejsca.
§ 17
Je¿eli przedmiotem sesji maj¹ byæ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹ zgodnie z treci¹ ustawy o tajemnicy pañstwowej, jawnoæ sesji lub jej czêæ zostaj¹ wy³¹czone i rada obraduje przy drzwiach zamkniêtych.
§ 18
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu. Na wniosek
przewodnicz¹cego rady b¹d radnych mo¿na postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
mo¿na postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad.
§ 19
1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie sesji
przewodnicz¹cy przerywa obrady i je¿eli nie mo¿na
zwo³aæ quorum, uchwa³y podjête do tego momentu
zachowuj¹ swoj¹ moc.
2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady, odnotowuje siê w protokole.
§ 20
Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka przewodnicz¹cy rady,
a w razie jego nieobecnoci i nie wyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego, zadania przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
§ 21
1. Sesjê otwiera przewodnicz¹cy rady wypowiadaj¹c formu³ê: Otwieram obrady sesji Rady Miejskiej w Prabutach.
2. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, a w
przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio
przepis § 19 niniejszego Statutu.
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3. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad przewodnicz¹cy rady przedstawia pod dyskusjê projekt porz¹dku obrad sesji.
4. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w projekcie
porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ burmistrz lub radny.
5. Porz¹dek obrad winien przewidywaæ przyjêcie przez
radê protoko³u z poprzedniej sesji, który winien byæ
udostêpniony radnym do osobistego zapoznania przed
terminem obrad i nie musi byæ odczytany w toku sesji.
6. Po wykonaniu czynnoci wskazanych w ust. 1  5 rada
zatwierdza porz¹dek obrad sesji.
§ 22
1. W porz¹dku obrad ka¿dej sesji przewiduje siê sk³adanie informacji przez burmistrza o dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym oraz zg³aszanie interpelacji przez
radnych, a tak¿e zapytania goci i mieszkañców miasta i gminy, w tym do informacji burmistrza i komisji o
ich dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
2. Interpelacje sk³ada siê w istotnych sprawach wspólnoty samorz¹dowej, przy czym winne byæ one jasne
i zwiêz³e.
3. W miarê mo¿liwoci burmistrz lub upowa¿niona przez
niego osoba udziela odpowiedzi na interpelacje w miejscu, na pimie b¹d na nastêpnej sesji.
4. Interpelacje mog¹ byæ z³o¿one na pimie na rêce przewodnicz¹cego rady przed rozpoczêciem sesji.
5. Odpowiedzi na pytania i uwagi zg³oszone przez radnych do sprawozdania z dzia³alnoci burmistrza udziela burmistrz lub jego zastêpca.
6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielaj¹: Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Przewodnicz¹cy Komisji, Burmistrz
Miasta i Gminy, Zastêpca Burmistrza Miasta i Gminy
lub wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy pracownik Urzêdu, w zale¿noci od tego, do kogo s¹ kierowane.
§ 23
1. Przewodnicz¹cy rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Je¿eli treæ wyst¹pienia radnego odbiega od tematu
i wyznaczonego czasu, przewodnicz¹cy rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu
trwania ich wyst¹pieñ, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach mówcê przywo³aæ do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, przewodnicz¹cy rady ingeruje, wypowiadaj¹c formu³ê: przywo³ujê radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnosi skutku, mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.
§ 24
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê: zamykam obrady sesji Rady Miejskiej w Prabutach.
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.

§ 25
1. Po og³oszeniu zamkniêcia sesji rada jest zwi¹zana
uchwa³ami podjêtymi na sesji.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtych uchwa³ mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 26
1. Z ka¿dej sesji sporz¹dza siê protokó³, który zawiera ca³y
przebieg obrad wraz z podjêtymi rozstrzygniêciami.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹
lub magnetowidow¹.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych, odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez
radê uchwa³, protoko³y komisji skrutacyjnej, z³o¿one
na pimie usprawiedliwienie osób nieobecnych oraz
inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego.
4. Odpis protoko³u z kopiami uchwa³ dorêcza siê najpóniej w ci¹gu 7 dni od dnia zakoñczenia sesji burmistrzowi, a wyci¹gi z protoko³u tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ nimi zainteresowane.
5. Protokó³ z sesji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w
siedzibie urzêdu oraz na ka¿dej nastêpnej sesji.
6. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na nastêpnej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga
przewodnicz¹cy rady po wys³uchaniu protokolanta
i przes³uchaniu tamy magnetofonowej lub magnetowidowej z nagrania przebiegu sesji.
7. Protokó³ z sesji rady odzwierciedla jej rzeczywisty przebieg, a w szczególnoci zwiera:
a. numer i datê, miejsce odbywania sesji, numery
uchwa³, nazwisko i imiê przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
b. stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c. nazwiska i imiona nieobecnych cz³onków rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
d. odnotowania przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
e. przyjêcie porz¹dku obrad,
f. przebieg obrad, a w szczególnoci streszczenia ustnych wyst¹pieñ uczestników sesji oraz odnotowanie faktów wyst¹pieñ pisemnych,
g. teksty zg³oszonych oraz przyjêtych uchwa³ i wniosków,
h. przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów za i przeciw, wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych.
i. podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 29
1. Uchwa³y rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
rady w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi
inaczej.
2. Uchwa³y i zarz¹dzenia organów gminy dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady i wskazuj¹ ród³a dochodu, z których zobowi¹zania te zostan¹ pokryte.
§ 30
G³osowanie tajne z mocy ustawy stosuje siê w przypadku wyboru i odwo³ywania:
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1) przewodnicz¹cego rady,
2) zastêpców przewodnicz¹cego rady.
ROZDZIA£ VI
Radni
§ 31

1. Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej gminy.
2. Radny utrzymuje sta³¹ wiê z mieszkañcami oraz ich
organizacjami, a w szczególnoci przyjmuje zg³aszane
przez mieszkañców gminy postulaty i przedstawia je
organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak zwi¹zany instrukcjami wyborców.
§ 32
1. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radni sk³adaj¹ lubowanie: Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej lubujê uroczycie obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie i uczciwie,
maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i jej mieszkañców.
2. lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty, kolejno wywo³ywani radni powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo lubujê.
3. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania: Tak
mi dopomó¿ Bóg.
4. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê
mandatu.
5. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹ obecni.
§ 33
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, zrzeszaj¹ce radnych w liczbie co najmniej czterech.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego klubu.
3. Cz³onkowie klubu wybieraj¹ sporód siebie przewodnicz¹cego, który organizuje pracê klubu i reprezentuje
go przed organami gminy.
4. O utworzeniu klubu jego przewodnicz¹cy powiadamia
radê na najbli¿szej sesji, przedstawiaj¹c jego sk³ad.
5. Klub mo¿e postanowiæ o wykluczeniu radnego z klubu.
§ 34
1. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach rady.
2. Radny jest obowi¹zany byæ cz³onkiem co najmniej
dwóch komisji sta³ych rady a tak¿e braæ udzia³ w pracach innych instytucji samorz¹dowych, do których
zosta³ wybrany lub desygnowany.
§ 35
Radni maj¹ prawo domagaæ siê wniesienia pod obrady sesji, posiedzeñ komisji spraw, które uwa¿aj¹ za spo³ecznie pilne i uzasadnione.
§ 36
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty sesji lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne wyjanienie na rêce przewodnicz¹cego rady.
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§ 37

1. Radni utrzymuj¹ wiê z wyborcami poprzez pe³nienie
dy¿urów w siedzibie Urzêdu. Grafik dy¿urów stanowi
odrêbn¹ dokumentacjê rady.
2. Radni ponosz¹ przed rad¹ i wyborcami odpowiedzialnoæ za udzia³ i wyniki pracy w radzie.
3. Przewodnicz¹cy rady dokonuje okresowych ocen
udzia³u radnych w pracach rady, w uzasadnionych przypadkach zwraca uwagê radnym na niedoci¹gniêcia lub
uchybienia w ich pracy. Mo¿e równie¿ udzieliæ regulaminowego ostrze¿enia.
4. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, przewodnicz¹cy rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu przez
radê regulaminowego upomnienia.
5. W sprawie wskazanej w ust. 4 rada podejmuje uchwa³ê po uprzednim z³o¿eniu radzie wyjanieñ przez radnego.
§ 38
1. Z radnym nie mo¿e byæ nawi¹zany stosunek pracy w
Urzêdzie, w którym radny uzyska³ mandat.
2. Radny nie mo¿e pe³niæ funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastêpcy.
§ 39
1. Burmistrz nie mo¿e powierzyæ radnemu, w której radny uzyska³ mandat, wykonywania pracy na podstawie
umowy cywilnoprawnej.
2. Radni nie mog¹ prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej
na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z
wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której
radny uzyska³ mandat, a tak¿e zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alnoci¹ lub byæ przedstawicielem czy pe³nomocnikiem
w prowadzeniu takiej dzia³alnoci.
3. 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.
4. W zwi¹zku z wykonywaniem mandatu radny korzysta
z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych.
5. Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w radzie,
ani komisji, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
§ 40
Podstaw¹ do udzielenia przez pracodawcê czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3
ustawy jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania danych prac zawieraj¹cych okrelenie terminu i charakteru zajêæ, podpisane przez przewodnicz¹cego rady, przewodnicz¹cego komisji lub burmistrza.
§ 41
1. Postanowienia § 40 stosuje siê odpowiednio do wszystkich cz³onków komisji, zespo³ów doradczych powo³anych przez radê spoza grona radnych oraz goci zaproszonych na sesjê, cz³onków organów jednostek
pomocniczych gminy.
2. Przewodnicz¹cy rady ustala i wydaje osobom wskazanym w ust. 1 stosowne dokumenty stwierdzaj¹ce ich
udzia³ w pracach rady.
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§ 42

§ 48

Na zasadach ustalonych przez radê, radnemu przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.
ROZDZIA£ VII
Komisje rady

1. Podstaw¹ dzia³añ kontrolnych Komisji Rewizyjnej jest
uchwa³a rady zlecaj¹ca prowadzenie kontroli.
2. Rada, zlecaj¹c komisji zadania w zakresie kontroli, okrela jej przedmiot, zakres oraz termin jej przeprowadzenia i z³o¿enia sprawozdania.

§ 43

§ 49

1. Komisje rady s³u¿¹ wykonywaniu jej zadañ.
2. Komisje rady s¹ wewnêtrznymi kolegialnymi organami rady.

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolê w oparciu
o nastêpuj¹ce kryteria oceny dzia³ania kontrolowanych
jednostek:
1) legalnoci,
2) gospodarnoci,
3) rzetelnoci.

§ 44
1. Rada ze swojego grona mo¿e powo³ywaæ sta³e i dorane komisje, ustalaj¹c przedmiot ich dzia³ania oraz
sk³ad osobowy.
2. W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ i zabieraæ g³os w dyskusji radni, nie bêd¹cy jej cz³onkami,
lecz bez prawa do g³osowania.
§ 45
Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Gospodarcz¹, Bezpieczeñstwa Publicznego i Ochrony
Przeciwpo¿arowej,
3) Owiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i M³odzie¿y,
4) Zdrowia, Opieki Socjalnej i Mieszkaniow¹,
5) Rolnictwa i Ochrony rodowiska,
§ 46
1. Pracê komisji nadzoruj¹ przewodnicz¹cy rady lub jego
zastêpcy.
2. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
jego zastêpca, który:
a. organizuje pracê komisji,
b. zwo³uje i przewodniczy posiedzeniom komisji,
c. przedstawia radzie wnioski, opinie i sprawozdania
komisji.
3. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach, w których dla ich
prawomocnoci winna uczestniczyæ co najmniej po³owa sk³adu komisji.
4. Je¿eli w posiedzeniu uczestnicz¹ co najmniej dwie komisje, obrady mo¿e prowadziæ przewodnicz¹cy komisji, która spotkanie zainicjowa³a.
5. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia, które
zwo³uje i prowadzi przewodnicz¹cy rady lub zastêpca
przewodnicz¹cego rady.
6. Komisje mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami rad innych gmin, z organizacjami spo³ecznymi i zawodowymi dzia³aj¹cymi na obszarze gminy.
7. Komisje podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie opinii,
wniosków i sprawozdañ.
8. Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³.
Komisja Rewizyjna
§ 47
1. Rada kontroluje dzia³alnoæ burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
gminy: w tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ przedstawiciele
wszystkich klubów, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych
funkcje przewodnicz¹cego rady i wiceprzewodnicz¹cych.

§ 50
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zawiadamia burmistrza i kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze
przeprowadzenia kontroli co najmniej na 3 dni robocze
przed terminem kontroli, przedstawiaj¹c przedmiot kontroli.
§ 51
1. Komisja Rewizyjna dzia³a na podstawie imiennego
upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli, wystawionego przez przewodnicz¹cego rady.
2. W upowa¿nieniu okrela siê termin, przedmiot i szczegó³owy zakres kontroli.
3. Komisja Rewizyjna przed przyst¹pieniem do kontroli
zobowi¹zana jest zg³osiæ swoj¹ obecnoæ kierownikowi jednostki kontrolowanej, przedstawiaj¹c upowa¿nienie do kontroli, o którym mowa w ust. 2.
§ 52
Komisja Rewizyjna uprawniona jest do:
1) wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednostki
kontrolowanej w zakresie objêtym kontrol¹,
2) wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kontrolowanej jednostce w zakresie objêtym kontrol¹, o
ile dostêp do tych akt i dokumentów nie ograniczaj¹
przepisy odrêbne,
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4) ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjanieñ w sprawach dotycz¹cych
kontroli,
5) przyjmowania owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki.
§ 53
1. Kierownik kontrolowanej jednostki jest zobowi¹zany
do zapewnienia kontroluj¹cym odpowiednich warunków i rodków niezbêdnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
2. Podczas dokonywania czynnoci kontrolnych Komisja
Rewizyjna zobowi¹zana jest do przestrzegania:
1) przepisów BHP obowi¹zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,
2) przepisów o postêpowaniu z wiadomociami zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w zakresie obowi¹zuj¹cym w jednostce kontrolowanej,
3. Dzia³alnoæ Komisji Rewizyjnej nie mo¿e naruszaæ obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku pracy, w tym kompetencji sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.
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§ 54

Zdaniem Komisji Rewizyjnej w zakresie okrelonym w
upowa¿nieniu do kontroli jest ustalenie stanu faktycznego.
§ 55
1. Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna w terminie 14
dniowym od dnia zakoñczenia kontroli sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz
kierownik jednostki kontrolowanej.
2. Protokó³ sporz¹dza siê w czterech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach: jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi burmistrz, trzeci
przewodnicz¹cy rady, natomiast czwarty pozostaje w
aktach komisji.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Komisja Owiaty, Kultury,
Sportu, Turystyki i M³odzie¿y
§ 60

Przedmiotem dzia³ania komisji s¹ w szczególnoci:
1) sprawy zwi¹zane ze szkolnictwem podstawowym,
2) sprawy zwi¹zane ze szkolnictwem gimnazjalnym,
3) sprawy zwi¹zane z tworzeniem i likwidacj¹ szkó³ na
terenie miasta i gminy,
4) sprawy zwi¹zane z promowaniem, inicjowaniem
i wspieraniem instytucji kultury, stowarzyszeñ i organizacji dzia³aj¹cych na terenie miasta i gminy, wykonuj¹cych zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej,
sportu i turystyki.
Komisja Zdrowia, Opieki Socjalnej i Mieszkaniowa

§ 56

§ 61

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna wystêpuje z wnioskami do kierowników
jednostek kontrolowanych, zmierzaj¹cymi do usuniêcia
stwierdzonych nieprawid³owoci.

Przedmiotem dzia³ania komisji s¹ w szczególnoci:
1) realizowane przez gminê zadania z zakresu pomocy
spo³ecznej,
2) sprawy zwi¹zane z funkcjonowaniem MGOPS, kontrola jakoci wiadczonych us³ug,
3) promocja zdrowia i inicjowanie w tym zakresie nowych
rozwi¹zañ,,
4) opiniowanie kandydatur przedstawicieli gminy do spo³ecznych rad dzia³aj¹cych przy samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej,
5) profilaktyka zdrowotna wród mieszkañców miasta
i gminy oraz w placówkach owiatowych i wychowawczych,
6) opracowywanie projektów list przydzia³u mieszkañ stanowi¹cych w³asnoæ gminy, na które umowy najmu
powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoci.

§ 57
Kierownicy jednostek, do których Komisja Rewizyjna
skierowa³a wnioski, s¹ zobowi¹zani w wyznaczonym terminie zawiadomiæ komisjê o sposobie wykorzystania
uwag i o wykonaniu wniosków.
§ 58
Wyniki swoich dzia³añ Komisja Rewizyjna przedstawia
radzie w formie sprawozdania. Sprawozdanie powinno
zawieraæ:
1) opis stanu faktycznego,
2) ocenê z uwzglêdnieniem § 54,
3) wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci,
4) w uzasadnionych przypadkach wniosek o powo³anie bieg³ych i specjalistów do zbadania spraw bêd¹cych przedmiotem kontroli.
Komisja Gospodarcza, Bezpieczeñstwa Publicznego
i Ochrony Przeciwpo¿arowej
§ 59
Przedmiotem dzia³ania komisji jest w szczególnoci:
1) opiniowanie projektu bud¿etu miasta i gminy,
2) wyra¿anie opinii i czuwanie nad jego prawid³ow¹ realizacj¹,
3) wyra¿anie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach
zaci¹gania zobowi¹zañ oraz kredytów bankowych na
nastêpny rok bud¿etowy,
4) promowanie i stwarzanie sprzyjaj¹cych warunków do
rozwoju ma³ych i rednich przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na terenie miasta i gminy,
5) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomociami oraz wieloletnich planów inwestycyjnych i programów realizacyjnych, strategii rozwoju miasta i gminy oraz zmian do niej,
6) zapoznawanie siê z realizacj¹ zadañ z zakresu utrzymania, modernizacji i remontu dróg na terenie miasta
i gminy,
7) inicjowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli w miecie
i gminie.

Komisja Rolnictwa i Ochrony rodowiska
§ 62
Przedmiotem dzia³ania komisji s¹ w szczególnoci:
1. Sprawy zwi¹zane z rolnictwem w gminie.
2. Podejmowanie inicjatyw zmierzaj¹cych do likwidacji
barier pomiêdzy wsi¹ i miastem.
3. Podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do tworzenia
nowych miejsc pracy na wsi.
4. Zapoznawanie siê z realizacj¹ zadañ z zakresu ochrony
rodowiska i gospodarki wodnej
5. Wspó³dzia³anie z instytucjami i organizacjami ekologicznymi.
Rozdzia³ VIII
Tryb g³osowania
§ 63
W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 64
1. G³osowanie odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza przewodnicz¹cy rady,
przeliczaj¹c g³osy oddane za, przeciw i wstrzymuj¹ce siê sumuj¹c je, porównuj¹c z list¹ obecnoci radnych na sesji i nakazuj¹cych odnotowanie wyników
g³osowania w protokole.
3. Do przeliczenia g³osów przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy
rady.
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§ 65

§ 70

1. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach, gdy wymagaj¹ tego przepisy ustawy.
2. G³osowanie tajne nale¿y przeprowadziæ na wniosek
radnego, przyjêty w g³osowaniu jawnym.
3. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ rady, przy czym ka¿dorazowo rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona rady komisja
skrutacyjna.
4. Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania wybiera z poród siebie przewodnicz¹cego i objania sposób g³osowania.
5. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wyniki g³osowania.
6. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
7. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹czniki do protoko³u obrad sesji.

Na podstawie przepisów ustawowych rada mo¿e wydaæ w formie uchwa³ przepisy gminne w zakresie:
1) wewnêtrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzêdu i instytucji gminnych,
3) zasad zarz¹du mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej.

§ 66

§ 72

1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
najwiêksz¹ iloæ g³osów.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
i¿ wniosek lub kandydatura przechodz¹ tylko wtedy,
gdy otrzymaj¹ co najmniej o jeden g³os wiêcej od sumy
pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów, tzn. przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.

1. Burmistrz obowi¹zany jest do przed³o¿enia wojewodzie uchwa³ rady w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia.
Akty ustanawiaj¹ce przepisy porz¹dkowe burmistrz
przekazuje w ci¹gu 2 dni od ich ustanowienia.
2. Burmistrz przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach okrelonych w ust. 1 uchwa³ê bud¿etow¹, uchwa³ê w sprawie absolutorium oraz inne
uchwa³y rady i zarz¹dzenia burmistrza objête zakresem
nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Rozdzia³ IX
Uchwa³y
§ 67
Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹ radni i burmistrz.
§ 68
1. Uchwa³y rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, czytelny i zawieraæ:
a. datê i tytu³,
b. podstawê prawn¹,
c. dok³adn¹ merytoryczn¹ treæ uchwa³y,
d. okrelenie organu, któremu powierza siê wykonanie uchwa³y,
e. termin wejcia w ¿ycie uchwa³y i ewentualnie czas
jej obowi¹zywania,
f. inne elementy, a w szczególnoci: opisow¹ treæ
wstêpn¹, wskazanie adresatów, uzasadnienie.
2. Uchwa³y rady podpisuje przewodnicz¹cy rady, a w jego
zastêpstwie zastêpcy przewodnicz¹cego rady.
3. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³
i przechowuje z protoko³ami sesji.
4. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci w zale¿noci od ich treci.
Rozdzia³ X
Akty prawa miejscowego
§ 69
Gminie przys³uguje na podstawie upowa¿nieñ ustawowych prawo stanowienia przepisów prawa miejscowego obowi¹zuj¹cych na obszarze gminy.

§ 71
1. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki przepisy porz¹dkowe mo¿e wydaæ burmistrz w formie zarz¹dzenia.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji rady. Traci ono moc w razie
odmowy zatwierdzenia b¹d nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szej sesji rady.
3. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarz¹dzenia rada okrela termin
utraty jego mocy obowi¹zuj¹cej.

§ 73
1. Akty prawa miejscowego og³asza siê przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych i na tablicy informacyjnej Urzêdu.
2. Akty prawa miejscowego wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia ich og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, o ile nie przewiduj¹
wyranie terminu póniejszego.
3. Urz¹d prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostêpnych do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie.
Rozdzia³ XI
Wspólne sesje rad gmin
§ 74
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z innymi radami,
szczególnie dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ przewodnicz¹cy zainteresowanych rad.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub zastêpcy przewodnicz¹cego
wszystkich rad.
§ 75
1. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w
niej co najmniej po³owa radnych z ka¿dej rady.
2. Przewodnicz¹cy rad uczestnicz¹cych we wspólnej sesji wybieraj¹ przewodnicz¹cego sesji.
3. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem przed przyst¹pieniem do obrad, a je¿eli to nie nast¹pi, stosuje siê odpowiednio
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przepisy regulaminów rad, które bior¹ udzia³ we wspólnej sesji.
Rozdzia³ XII
Burmistrz

2.

§ 76
1. Burmistrz jest organem wykonawczym gminy.
2. Kadencja burmistrza rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia kadencji rady lub wyboru go przez radê i up³ywa z
dniem up³ywu kadencji rady.
3. Do zadañ burmistrza nale¿y:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ rady,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3). gospodarowanie mieniem gminnym,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Burmistrzowi przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach
wydatków, w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez
radê,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez radê,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie gminy,
5) dysponowania rezerwami bud¿etu gminy,
6) blokowania rodków bud¿etowych w przypadkach
okrelonych ustaw¹.

3.

§ 77

9.

1. Burmistrz kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
2. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu.
3. Organizacjê i tryb funkcjonowania Urzêdu okrela Regulamin Organizacyjny Urzêdu, nadany przez burmistrza w drodze zarz¹dzenia.
4. Burmistrz jest kierownikiem Urzêdu.
§ 78
1. Burmistrz mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych
spraw gminy w swoim imieniu zastêpcy burmistrza lub
sekretarzowi.
2. Imienny zakres upowa¿nieñ publikuje siê w treci Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu.
§ 79
1. Burmistrz wydaje decyzje w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
2. Burmistrz mo¿e upowa¿niæ swojego zastêpcê lub innych pracowników Urzêdu do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1 w imieniu
burmistrza.
§ 80
Powo³ania oraz odwo³ania zastêpcy burmistrza dokonuje burmistrz w drodze zarz¹dzenia.
§ 81
1. Uchwa³a rady w sprawie nie udzielenia burmistrzowi
absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania burmistrza. Przed podjêciem uchwa³y w sprawie

4.

5.
6.

7.
8.
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udzielenia burmistrzowi absolutorium rada zapoznaje
siê z wnioskiem i opini¹ Komisji Rewizyjnej. Wniosek
w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu
rady.
Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania burmistrza z przyczyny
okrelonej w ust. 1 na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿
po up³ywie 14 dni od dnia podjêcia uchwa³y w sprawie nie udzielenia burmistrzowi absolutorium.
Przed podjêciem uchwa³y, o której mowa w ust. 3 rada
zapoznaje siê z opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwa³y rady o nie udzieleniu burmistrzowi absolutorium oraz wys³uchuje wyjanieñ burmistrza.
Uchwa³ê, o której mowa w ust. 3 rada podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady
w g³osowaniu imiennym.
Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania burmistrza z przyczyny
innej ni¿ nie udzielenie burmistrzowi absolutorium na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady.
Wniosek, o którym mowa w ust. 6 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹.
Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania burmistrza na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w ust. 6.
Uchwa³ê, o której mowa w ust. 8 rada podejmuje wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu
rady w g³osowaniu imiennym.
§ 82

Je¿eli zg³oszony wniosek w trybie art. 28b ustawy o
podjêcie uchwa³y o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania burmistrza nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek mo¿e byæ zg³oszony w
tym trybie nie wczeniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od
poprzedniego g³osowania.
§ 83
1. W przypadku wyganiêcia mandatu burmistrza przed
up³ywem kadencji przeprowadza siê wybory przedterminowe na zasadach okrelonych w ustawie o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie  ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw.
2. Wyborów nie przeprowadza siê, je¿eli data wyborów
przedterminowych mia³aby przypaæ w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji burmistrza.
3. Wyganiêcie mandatu burmistrza przed up³ywem kadencji jest jednoznaczne z odwo³aniem jego zastêpcy.
4. W przypadku wyganiêcia mandatu burmistrza przed
up³ywem kadencji, jego funkcjê do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego burmistrza, pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
5. Po up³ywie kadencji burmistrza pe³ni on swoj¹ funkcjê
do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego
burmistrza.
6. Po up³ywie kadencji burmistrza, zastêpca burmistrza
pe³ni swoje obowi¹zki do czasu objêcia obowi¹zków
przez nowo powo³anego zastêpcê burmistrza.
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7. Objêcie obowi¹zków przez burmistrza nastêpuje z chwil¹ z³o¿enia wobec rady lubowania o nastêpuj¹cej treci:
Obejmuj¹c urz¹d burmistrza uroczycie lubujê, ¿e dochowam wiernoci prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicznego i pomylnoci mieszkañców miasta i gminy.
lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania: Tak
mi dopomó¿ Bóg.
Rozdzia³ XIII
Gospodarka finansowa gminy
§ 84
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu gminy.
2. Projekt bud¿etu przygotowuje burmistrz uwzglêdniaj¹c zasady prawa bud¿etowego i wskazówki rady.
3. Bez zgody burmistrza rada nie mo¿e wprowadziæ w
projekcie bud¿etu gminy zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych
dochodów.
4. Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanieniami burmistrz przedk³ada radzie
najpóniej do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy i przesy³a projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
5. Bud¿et jest uchwalany do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
6. Procedurê uchwalania bud¿etu okrela rada.
7. Do czasu uchwalenia bud¿etu, jednak nie póniej ni¿
do 31 marca roku bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu przedstawiony radzie.
§ 85
1. W uchwale bud¿etowej okrela siê ród³a pokrycia niedoboru bud¿etu, je¿eli planowane wydatki bud¿etu
przewy¿szaj¹ planowane dochody.
2. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ gminy odpowiada burmistrz.
3. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
4. Burmistrz niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹
i sprawozdanie z jej wykonania w sposób zwyczajowo
przyjêty w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
§ 86
Owiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo burmistrz albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia zastêpca burmistrza
samodzielnie lub z inn¹ upowa¿nion¹ osob¹.
§ 87
1. Dochodami gminy s¹:
1) podatki, op³aty i inne wp³ywy okrelone w odrêbnych ustawach jako dochody gminy,
2) dochody z maj¹tku gminy,
3) subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa.
2. Dochodami gminy mog¹ byæ:
1) dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych oraz
na dofinansowanie zadañ w³asnych,

2) wp³ywy z samoopodatkowania mieszkañców,
3) spadki, zapisy, darowizny,
4) inne dochody.
Rozdzia³ XIV
Absolutorium
§ 88
Sprawozdanie z wykonania bud¿etu burmistrz przedk³ada radzie do dnia 15 marca nastêpnego roku bud¿etowego.
§ 89
Po z³o¿eniu sprawozdania, o którym mowa w § 88 Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu.
§ 90
Komisja Rewizyjna w ci¹gu 30 dni od z³o¿enia sprawozdania, o którym mowa w § 88, wystêpuje do w³aciwej Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii
do wniosku o absolutorium dla burmistrza.
§ 91
Po otrzymaniu opinii wymienionej w § 90 Komisja Rewizyjna wystêpuje do rady w sprawie absolutorium.
§ 92
Po otrzymaniu zaopiniowanego wniosku rada w g³osowaniu jawnym decyduje o absolutorium dla burmistrza.
Rozdzia³ XV
Zasady dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych
z dzia³alnoci organów gminy oraz informowania
o posiedzeniach rady i komisji
§ 93
1. Ka¿dy ma prawo do uzyskiwania informacji, wstêpu
na sesje rady i posiedzenia komisji, a tak¿e dostêpu
do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ
publicznych.
2. Ograniczenia uprawnieñ, o których mowa w ust. 1
mog¹ wynikaæ jedynie z ustaw.
§ 94
1. Uzyskanie informacji b¹d dostêpu do dokumentów
jest mo¿liwe po z³o¿eniu pisemnego wniosku.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 sk³ada siê do przewodnicz¹cego organu b¹d komisji, którego dzia³alnoci lub uzyskania informacji wniosek dotyczy.
3. Realizacja wniosku nastêpuje niezw³ocznie po jego zatwierdzeniu nie wczeniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od
dnia zatwierdzenia protoko³u z posiedzenia danego organu.
4. Odmowa udzielenia informacji b¹d dostêpu do dokumentów przekazywana jest pisemnie wraz z uzasadnieniem.
5. Wyszukiwanie i przegl¹danie w siedzibie organu dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez organy gminy i komisje jest bezp³atne.
Rozdzia³ XVI
Jednostki pomocnicze gminy
§ 95
Jednostkami pomocniczymi gminy s¹ so³ectwa wymie-
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nione w § 2 niniejszego Statutu oraz miasto Prabuty le¿¹ce na terenie gminy.
§ 96
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§ 101

W ramach uprawnieñ, o których mowa w § 100 ust. 1
Statutu jednostki pomocnicze:
1) za³atwiaj¹ bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2) utrzymuj¹ mienie w stanie niepogorszonym,
3) osi¹gaj¹ normalne korzyci, a w szczególnoci pobieraj¹ dochody.

1. Organizacjê i zakres dzia³ania jednostki pomocniczej
okrela rada odrêbnym Statutem po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkañcami.
2. Statut jednostki pomocniczej okrela w szczególnoci:
1) nazwê i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizacjê i zadania organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadañ przekazywanych jednostce przez gminê oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru rady nad dzia³alnoci¹ organów jednostki pomocniczej.

1. Integraln¹ czêæ Statutu stanowi wykaz jednostek organizacyjnych gminy na dzieñ przyjêcia Statutu.
2. Aktualizacjê wykazu jednostek organizacyjnych prowadzi sekretarz.

§ 97

§ 103

1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie
wiejskie, a wykonawczym so³tys. Dzia³alnoæ so³tysa
wspomaga rada so³ecka.
2. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w
g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców
so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym  t.j. (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.).

§ 98
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostek
pomocniczych uczestnicz¹ w obradach rady bez prawa g³osowania. W szczególnoci mog¹ oni zg³aszaæ
wnioski w sprawach jednostki pomocniczej.
2. Przewodnicz¹cy rady jest ka¿dorazowo zobowi¹zany
do zawiadamiania na takich samych zasadach jak radnych, przewodnicz¹cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady.
§ 99
Rada mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej,
cz³onkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej
oraz cz³onkom rady osiedla, rady so³eckiej bêdzie przys³ugiwa³a dieta lub zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.

Rozdzia³ XVII
Zasady zarz¹dzania i korzystania
z mienia komunalnego przez jednostki pomocnicze
§ 100
1. Jednostki pomocnicze zarz¹dzaj¹ mieniem komunalnym przekazanym im przez gminê do korzystania.
2. W zakresie mienia okrelonego w ust. 1 jednostki pomocnicze wykonuj¹ wszystkie prawa przys³uguj¹ce
w³acicielowi z wyj¹tkiem prawa do zbycia tego mienia, obci¹¿enia, przekazania w nieodp³atne u¿ywanie,
wynajêcia lub wydzier¿awienia na okres d³u¿szy ni¿ 3
lata.
3. Jednostki pomocnicze prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez zebranie mieszkañców.

ROZDZIA£ XVIII
Postanowienia koñcowe
§ 102

§ 104
Uchwalenie Statutu i zmiany nastêpuj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu jawnym.
§ 105
Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
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UCHWA£A Nr III/24/2002
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 144/9, obrêb Borzestowo, gmina Chmielno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.)oraz art. 7, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r. poz. 139, zm. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 154, poz. 1804) Rada Gminy w Chmielnie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 0,6814 ha obejmuj¹cego dzia³kê nr 144/9, po³o¿onego we wsi Borzestowo w gminie Chmielno, w którym teren przeznacza siê
na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
 drogê.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w niniejszej uchwale:
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Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci niniejszej uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Us³ugi nieuci¹¿liwe  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie
powoduj¹ca ha³asu, drgañ i zanieczyszczeñ powietrza
przekraczaj¹cych obowi¹zuj¹ce normy dla terenów mieszkaniowych i nie wymagaj¹ca obs³ugi transportem ciê¿kim.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy, tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej, gazoci¹gu itp.) od którego ta linia zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), niebêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
Droga wewnêtrzna, ci¹g pieszo  jezdny, ci¹g pieszy 
droga nie zaliczana do kategorii dróg publicznych. Jej
urz¹dzenie, oznaczenie i utrzymanie nale¿y do obowi¹zków w³aciciela terenu.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej:
powierzchnia dzia³ki  minimum 1000,0 m2,
powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do
krajobrazu:
a) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 8,5 m  1,5
kondygnacji,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min. 20°,
maks. 50°,
d) bry³a budynku oparta na rzucie prostok¹ta (1:1,5
do 1:2,5), d³u¿szym bokiem usytuowana wzd³u¿ poziomic,
e) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie z
tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny, tynk,
drewno i dachówkê ceramiczn¹. Wyklucza siê stosowanie sydingu:
 dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego na samochód osobowy,
 dopuszcza siê realizacjê us³ug nieuci¹¿liwych na
powierzchni nie przekraczaj¹cej 40% powierzchni ca³kowitej budynku,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej,
b) 30,0 m od lasu.
KW  droga wewnêtrzna o szerokoci 8,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych z placem do zawracania o wymiarach 13,5 x 13,5 m.

1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
a) dojazd do terenu drog¹ wewnêtrzn¹ KW,
b) miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki. Dla ewentualnej funkcji us³ugowej nale¿y
zapewniæ miejsca parkingowe w iloci wyliczonej
wg wskanika 1 mp/50 m2 powierzchni u¿ytkowej
lokalu us³ugowego.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo
do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej realizacji  rozwi¹zania lokalne,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzanie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki, z terenu drogi o nawierzchni
nieprzepuszczalnej i parkingów wody opadowe
nale¿y oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych
przed odprowadzeniem do gruntu,
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych  na wysypisko mieci, za
porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) minimum 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹; drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej
odleg³oci od granic, aby nie zacienia³y s¹siednich
dzia³ek; nale¿y zachowaæ istniej¹cy drzewostan.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar po³o¿ony jest w granicach Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego i zespo³u przyrodniczo  krajobrazowego Dolina £eby w KPK. Obowi¹zuj¹ tu
zakazy i ograniczenia okrelone w Rozp. Woj. Gd.
Nr 5/94, 11/98 i 12/98 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27/94
poz. 139, Nr 59/98, poz. 294 i poz. 295).
b) obszar znajduje siê w strefie ochrony archeologicznej obejmuj¹cej cmentarzysko z wczesnej epoki
¿elaza. Przed zagospodarowaniem terenu dzia³ki
(parcelacja i zabudowa) winny byæ przeprowadzone archeologiczne badania ratownicze i sporz¹dzona dokumentacja archeologiczno  konserwatorska. Szczegó³owy projekt zagospodarowania dzia³ki
musi byæ opiniowany przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku i uzgodniony z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
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§5

Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno zatwierdzone
uchwa³¹ Nr XX/99/92 Rady Gminy w Chmielnie z dnia
15 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 11/92 poz. 62
z pón. zm.), w odniesieniu do terenu objêtego niniejszym planem.
§6
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Chmielnie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki
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UCHWA£A Nr III/25/2002
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki nr 218/8, obrêb Zawory, gmina Chmielno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.) oraz art. 7, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r. poz. 139, zmiany z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, nr 14, poz. 124,
Nr 154, poz. 1804) Rada Gminy w Chmielnie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 0,97 ha obejmuj¹cego czêæ dzia³ki nr 218/8, po³o¿onego we wsi Zawory
w gminie Chmielno, w którym teren przeznacza siê na:
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 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
 siedlisko rolnicze,
 drogi.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w niniejszej uchwale:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci niniejszej uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Us³ugi nieuci¹¿liwe  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie
powoduj¹ca ha³asu, drgañ i zanieczyszczeñ powietrza
przekraczaj¹cych obowi¹zuj¹ce normy dla terenów mieszkaniowych i nie wymagaj¹ca obs³ugi transportem ciê¿kim.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy, tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej, gazoci¹gu itp.) od którego ta linia zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), niebêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
Droga wewnêtrzna, ci¹g pieszo  jezdny, ci¹g pieszy 
droga nie zaliczana do kategorii dróg publicznych. Jej
urz¹dzenie, oznaczenie i utrzymanie nale¿y do obowi¹zków w³aciciela terenu.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej  trzy domy mieszkalne:
 powierzchnia dzia³ki  minimum 1000,0 m2,
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu:
a) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 8,5 m 
1,5 kondygnacji,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min. 20°, maks. 50°,
c) bry³a budynku oparta na rzucie prostok¹ta (1:1,5
do 1:2,5),
d) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie z tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny, tynk, drewno i dachówkê ceramiczn¹. Wyklucza siê stosowanie sydingu:
 dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego
na samochód osobowy,
 dopuszcza siê realizacjê us³ug nieuci¹¿liwych na powierzchni nie przekraczaj¹cej 40% powierzchni ca³kowitej budynku,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
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a) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹
KD,
b) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ wewnêtrzn¹
KW.
MR  teren siedliska rolniczego  adaptacja istniej¹cej zabudowy. Ewentualna przebudowa budynku
mieszkalnego, budowa budynków gospodarczych
wymaga zachowania warunków jak dla MN.
KD  droga dojazdowa  teren przeznaczony na poszerzenie drogi dojazdowej do szerokoci normatywnej 10,0 m.
KW  droga wewnêtrzna o szerokoci 8,0 m zakoñczona placem do zawracania o wymiarach 13,5 m x
13,5 m.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu drog¹ dojazdow¹ KD i drog¹ wewnêtrzn¹ KW,
b) miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki. Dla ewentualnej funkcji us³ugowej nale¿y
zapewniæ miejsca parkingowe w iloci wyliczonej
wg wskanika 1mp/50m2 powierzchni u¿ytkowej
lokalu us³ugowego.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
b) sanitarnychodprowadzenie cieków sanitarnych 
docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu
jej realizacji  rozwi¹zania lokalne,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN na
warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzanie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki, z terenu parkingu i drogi o nawierzchni nieprzepuszczalnej wody opadowe nale¿y oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych
przed odprowadzeniem do gruntu,
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych  na wysypisko mieci, za
porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) minimum 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹; drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej
odleg³oci od granic, aby nie zacienia³y s¹siednich
dzia³ek.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar po³o¿ony jest w granicach Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego. Obowi¹zuj¹ tu zakazy
i ograniczenia okrelone w Rozp. Woj. Gd. Nr 5/94
11/98 i 12/98 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27/94 poz. 139
i 59/98, poz. 294),
b) obszar po³o¿ony jest w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej,,Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia
06.08.1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku,

c) obszar po³o¿ony jest w granicach GZWP  111  Subniecki Gdañskiej. Dokumentacja geologiczna zbiornika zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Ministra rodowiska
Nr KDH/BJ/489-6057/99 z dnia 24.06.99 r. zgodnie z art.
98 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony
rodowiska, obszar ochronny GZWP  111 podlega
ochronie, jak równie¿ na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo Wodne, wchodz¹cej w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
§5
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno zatwierdzone
uchwa³¹ Nr XX/99/92 Rady Gminy w Chmielnie z dnia
15 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 11/92 poz. 62
z pón. zm.), w odniesieniu do terenu objêtego niniejszym planem.
§6
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Chmielnie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki
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UCHWA£A Nr XXXIII/335/2001
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 25 wrzenia 2001 r.
w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastarnia.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 1999 r. Nr 15,
paz. 139 oraz Dz. U. Nr 41, poz. 412, Dz. U. Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Dz. U. Nr 12, poz. 136, Dz. U. Nr 109, poz.
1157, Dz. U. Nr 120, poz. 1268) oraz art. 18, ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zm. Nr 58, poz 261; Nr
106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; Nr 9 poz. 43; Nr 106,
poz. 679; Nr 107, poz 686; Nr 113, paz. 734; Nr 123, poz.
775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126; z
2000 r. Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718;
Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041; z
2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§l
Zatwierdza siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu po³o¿onego w Jastarni, obejmuj¹cy obszar 8,55 ha ograniczony:
 od zachodu ul. Portow¹,
 od po³udniowego wschodu i po³udnia ul A. Mickiewicza,
 od pó³nocy ul F. Ceynowy i granicami dzia³ek z wy³¹czeniem z zatwierdzenia fragmentu ul Ceynowy na
odcinku AB oraz terenu oznaczonego symbolem
22MP.
§2
Do miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego miasta Jastarni zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XIII/46/91 z dnia 29 kwietnia 1991 r. (Dz. Urz.
Woj. Gda. Nr 14 z 1991 r. poz. 111) wprowadza siê zmiany polegaj¹ce na:
 wyeliminowaniu ustalonego uprzednio w planie nowego przebiegu ulicy A. Mickiewicza na odcinku od
ul. Portowej do miejsca w³¹czenia w istniej¹c¹ trasê
ulicy A. Mickiewicza,
 utrzymanie istniej¹cego przebiegu ul. Mickiewicza,
 przeznaczeniu terenów uwolnionych od przewidywanych uprzednio funkcji w tym rejonie, g³ównie
pod mieszkalnictwo pensjonatowe jako funkcjê wiod¹c¹,
 uzupe³nienie uk³adu urbanistycznego istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej i us³ug zgodnie z istniej¹cymi funkcjami i w nawi¹zaniu do projektowanego
uk³adu komunikacyjnego.
§3
Szczegó³owe ustalenia planu dla terenów wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
SZCZEGÓ£OWE USTALENIA PLANU DLA TERENÓW
WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI
1.U.MN
Pow. 0,09 ha. Teren us³ug nieuci¹¿liwych. Dopuszcza siê
funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
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Strefa B ochrony konserwatorskiej.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 powierzchnia zabudowania nie mo¿e przekroczyæ 40%
powierzchni terenu,
 wysokoæ 1,5 kondygnacji, max. 6,0 m od poziomu
terenu do kalenicy,
 dachy dwuspadowe o nachyleniu po³aci 40°-50°,
 architektura powinna harmonizowaæ z zabudow¹ przy
ul. Portowej i nawi¹zywaæ do tradycyjnej zabudowy
osady rybackiej Jastarnia Bór.
Adaptacja (bez czêci pó³nocnej) i rewaloryzacja istniej¹cego budynku przy ul. Portowej 15.
W granicach terenu nale¿y zapewniæ miejsca parkingowe wg. wskanika 1 m-ce na 100 m2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug.
Obs³uga komunikacyjna od ul. Portowej i ul. Ceynowy.
2.MW.U
Pow. 0,56 ha. Zabudowa wielorodzinna z us³ugami nieuci¹¿liwymi w parterach budynku. Strefa B ochrony
konserwatorskiej.
Nowa zabudowa mieszkaniowa
 wysokoæ do 3 kondygnacji, nie przekraczaj¹ca wysokoci zabytkowego budynku przy ul. Portowej 39, poziom posadzki parteru 0,3 m,
 dachy dwuspadowe o nachyleniu po³aci 40°-50°,
 powierzchnia zabudowy nie przekraczaj¹ca 25% powierzchni terenu,
 architektura obiektów o wysokim standardzie nawi¹zuj¹ca do miejscowej tradycji budowlanej, zabytkowego s¹siedztwa i krajobrazu. W granicach terenu nale¿y
zapewniæ miejsca parkingowe wg. wskaników:
 1 m-ce parkingowe na 1 mieszkanie,
 1 m-ce parkingowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej
us³ug.
Nale¿y wprowadziæ pasy zieleni izolacyjnej pomiêdzy
ci¹gami komunikacji wewnêtrznej i parkingami a s¹siednimi terenami mieszkaniowymi. Obs³uga komunikacyjna od ul. Portowej i ul. Ceynowy  02 KD 1/2.
3.MW
Pow. 0,05 ha. Zabudowa istniej¹ca, mieszkalnictwo wysokiej intensywnoci. Strefa B ochrony konserwatorskiej.
Istniej¹cy obiekt zabytkowy przy ul. Portowej 39 z
1929 r.  do zachowania, dopuszczalny remont konserwatorski i modernizacja wnêtrza. W parterach dopuszczalne us³ugi nieuci¹¿liwe.
Obs³uga komunikacyjna od ul. Portowej.
4.U.KP
Pow. 0,23 ha. Us³ugi nieuci¹¿liwe i parking. 40% terenu przeznacza siê pod us³ugi. Strefa B ochrony konserwatorskiej.
Zabudowa us³ugowa zaprojektowana i realizowana na
wzorach miejscowej tradycji budowlanej, warunek dotyczy tak¿e ogrodzeñ:
 wysokoæ zabudowy 1 kondygnacja,
 wysokoæ do kalenicy max. 5,0 m od poziomu terenu,
 poziom posadzki 0,3 od poziomu terenu,
 dachy dwuspadowe o nachyleniu po³aci 45º-50°,
 materia³y budowlane tradycyjne: ceg³a, kamieñ, drewno
 nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹.
Wody opadowe przed odprowadzeniem do sieci nale¿y oczyciæ z substancji ropopochodnych.
Obs³uga komunikacyjna: od ul. 03KD
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5.U.MN
Pow. 0,07 ha. Us³ugi handlu lub gastronomii. Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹  integralnie zwi¹zan¹ z dzia³alnoci¹ us³ugow¹,
Strefa B ochrony konserwatorskiej.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 zabudowa o wysokoci 1,5 kondygnacji max. 6,0 m
od poziomu terenu do kalenicy,
 poziom posadzki 0,3 m od poziomu terenu,
 dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci 45°-50°,
 architektura obiektów powinna nawi¹zywaæ do tradycji budowlanej regionu (zastosowanie materia³ów naturalnych: ceg³a, drewno, kamieñ),
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 30% powierzchni terenu.
 Nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹, zastosowaæ
¿ywop³oty.
 Parkany drewniane.
 W granicach terenu nale¿y zapewniæ parkingi wg.
wskanika 1 m-ce na 100 m² powierzchni u¿ytkowej
us³ug.
Obs³uga komunikacyjna:
od ulicy F. Ceynowy  02 KD 1/2.
6.MN
Pow. 0,84 ha. Istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa (trzy
dzia³ki siedliskowe) niskiej intensywnoci. Strefa B
ochrony konserwatorskiej.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 Zachowanie i adaptacja oraz rekompozycja istniej¹cych
obiektów mieszkalnych (dysharmonijnych w stosunku
do otoczenia) poprzez ukrycie górnej kondygnacji w
dachu mansardowym.
 Rozbudowa obiektów tylko poprzez dostawianie pod
warunkiem nie przekroczenia wskanika 30% powierzchni zabudowanej w stosunku do terenu ka¿dej
dzia³ki.
 wysokoæ zabudowy maks. 7,0m licz¹c od poziomu
terenu do kalenicy
Zagospodarowanie dzia³ek:
 ogrody ozdobne, odstrony drogi ¿ywop³oty, parkany
drewniane.
Obs³uga komunikacyjna:
 od strony istniej¹cej ulicy KD
7.Mn
Pow. 0,72 ha. Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnoci istniej¹ca i projektowana. Strefa B ochrony konserwatorskiej oraz strefa archeologiczna.
Istniej¹ce obiekty zabytkowe objête ochron¹:
dom przy ul. Ceynowy 69/71
dom przy ul. Ceynowy 73,
dom przy ul. Ceynowy 75.
 Zachowanie, adaptacja i rewaloryzacja obiektów zabytkowych, uporz¹dkowanie i estetyzacja towarzysz¹cej
mu zabudowy gospodarczej.
Nowe budynki mieszkalne:  na planie prostok¹ta o
stosunku boków przynajmniej 2:3 o wysokoci 1,5 kondygnacji, wysokoæ max. 7,0 m od poziomu terenu,
poziom posadzki parteru 0,3 m. Dachy dwuspadowe
o nachyleniu po³aci 40°-50°. Architektura nowych obiektów nawi¹zuj¹ca skal¹, fonn¹ i materia³ami do zabudowy tradycyjnej Jastarni Boru.
 Powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30% powierzchni dzia³ki.
Nale¿y zachowaæ istniej¹cy drzewostan.
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Ogrodzenia  parkany drewniane lub ¿ywop³oty.
Obs³uga komunikacyjna obszaru od ulicy Ceynowy i od
projektowanej ulicy 03 KD.
8.MN,U
Pow. 0,42 ha. Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnoci. Strefa B ochrony konserwatorskiej.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 budynki na planie prostok¹ta o stosunku boków przynajmniej 2:3,
 wysokoæ budynków 1,5 kondygnacji, wysokoæ max.
7,0 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru 0,30 rn,
 dachy dwuspadowe o nachyleniu po³aci 40°-50°,
 architektura nawi¹zuj¹ca skal¹, formami i materia³ami
budowlanymi do tradycji budowlanej Jastarni Boru,
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30% powierzchni ka¿dej z dzia³ek,
 istniej¹cy budynek przy ul. Mickiewicza 79 ze wzglêdu
na po³o¿enie w strefie uci¹¿liwoci komunikacji powinien zrnieniæ przeznaczenie na funkcjê us³ugow¹ (typu
handel, gastronomia), nie zwi¹zan¹ ze sta³ym pobytem ludzi.
Nale¿y zachowaæ istniej¹cy drzewostan.
Nale¿y wprowadziæ pas zieleni izolacyjnej w strefie drogi nr 216. Zagospodarowanie obszaru: ogrody ozdobne, ogrodzenia od strony ulicy  parkany drewniane,
¿ywop³oty.
Obs³uga komunikacyjna  od projektowanej ulicy 03
KD i projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego 04 KXD.
9.MP
Pow. 0,44 ha. Zabudowa rnieszkalno-pensjonatowa.
Cztery dzia³ki pensjonatowe Wielkoæ programu pensjonatowego uzale¿niona jest od wielkoci dzia³ki i warunków zabudowy.
Strefa B ochrony konserwatorskiej oraz strefa ochrony archeologicznej.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Zabudowa istniej¹ca:
 adaptacja z mo¿liwoci¹ rozbudowy;
 powierzchnia zabudowana dzia³ki nie mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni dzia³ki.
Zabudowa nowa:
 projektowana na rzucie prostok¹ta,
 wysokoæ do 1,5 kondygnacji, maks. 7,0 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki 0,30 m,
 dachy dwuspadowe o nachyleniu po³aci 45°-50°
 architektura o wysokich walorach estetycznych, zaprojektowana z poszanowaniem dla zabytkowego s¹siedztwa, wykorzystuj¹ca wzory zabudowy tradycyjnej i pensjonatowej z okresu miêdzywojennego, z zastosowaniem naturalnych materia³ów budowlanych (ceg³a,
drewno, dachy z pokryciem ceramicznym).
Przestrzeñ rekreacyjna dzia³ki z zieleni¹ powinna stanowiæ nie mniej ni¿ 40% powierzchni dzia³ki.
 powierzchnia zabudowana dzia³ki maks. 20% terenu,
 w granicach dzia³ki nale¿y zapewniæ miejsca parkingowe zgodnie ze wskanikiem 1 m-ce na 1 pokój pensjonatowy;
 ogrodzenia, parkany drewniane lub ¿ywop³oty;
 nale¿y zachowaæ istniej¹ce drzewa.
Nale¿y wprowadziæ pas zieleni izolacyjnej w strefie drogi nr 216.
Obs³uga komunikacyjna:
 od projektowanej drogi 03 KD oraz projektowanych
ci¹gów pieszojezdnych 04 KXD i 05 KXD.

Poz. 823

 2387 

10.MN
Pow. 0,16 ha. Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnoci o charakterze zabudowy jednorodzinnej.
Dwie dzia³ki siedliskowe.
Strefa B ochrony konserwatorskiej oraz strefa ochrony archeologicznej.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 bry³a na rzucie prostok¹ta o stos. boków przynajmniej
2:3, powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
30% powierzchni dzia³ki,
 wysokoæ zabudowy 1,5 kondygnacji, 6,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
 poziom posadzki parteru 0,30 m,
 dachy dwuspadowe o nachyleniu po³aci 40°-50°,
 architektura nawi¹zuj¹ca skal¹, form¹ i materia³em
budowlanym do tradycji budowlanej Jastarni Boru.
Nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ w strefie drogi nr
216.
Zagospodarowanie dzia³ki  ogród ozdobny, ogrodzenia  parkany z desek, ¿ywop³oty.
Obs³uga komunikacyjna  ci¹giem pieszojezdnym KXD.
11.ZP,KX
Pow. 0,07 ha. Zieleñ parkowa i ci¹g pieszy. Strefa B
ochrony konserwatorskiej oraz strefa ochrony archeologicznej. Nale¿y stosowaæ rolinnoæ wielogatunkow¹. W obszarze istniej¹ca przepompownia cieków.
12.MN.
Pow. 0,21 ha. Istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnoci. Strefa A  ochrony konserwatorskiej oraz strefa ochrony archeologicznej. Dom przy
ul. Kociuszki 14/16  obiekt zabytkowy pod ochron¹
konserwatorsk¹ do zachowania.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 zachowanie, adaptacja, rewaloryzacja obiektów starych,
 rekonstrukcja i estetyzacja istniej¹cych obiektów w tym
tak¿e budynków gospodarczych, w nawi¹zaniu do tradycji budowlanej miejsca z zastosowaniem naturalnych
materia³ów budowlanych.
 Estetyzacja zagospodarowania dzia³ek, kszta³towanie
ogrodów ozdobnych zgodnie z tradycj¹.
 Ogrodzenia: parkany z desek, ¿ywop³oty (ligustr,
nieguliczka, porzeczka czarna),
 obs³uga komunikacyjna od ul. F. Ceynowy i projektowanego ci¹gu pieszo-jezdnego 07 KXD.
13.MP
Pow. terenu 0,28 ha. Zabudowa pensjonatowa. Strefa
A i B ochrony konserwatorskiej oraz strefa archeologiczna.
 Wielkoæ programu pensjonatowego uzale¿niona jest
od wielkoci dzia³ki i warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Warunki:
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ 20%
powierzchni dzia³ki.
W strefie A wysokoæ zabudowy 1,0 kondygnacji;
maks. wysokoæ 6,0 m 1
W strefie,B wysokoæ zabudowy 1,0 kondygnacji max.
wysokoæ 6,0 m,
 poziom posadzki 0,30 m,
 dachy dwuspadowe o nachyleniu po³aci dachowych
45°-50,
 stosowanie materia³ów budowlanych naturalnych, ceramiczne krycie dachu.
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Zagospodarowanie dzia³ek:
 przestrzeñ rekreacyjna z zieleni¹ powinna stanowiæ nie
mniej ni¿ 40% powierzchni dzia³ki,
 w granicach dzia³ki nale¿y zapewniæ miejsca parkingowe wg. wskanika 1 m-ce parkingowe na 1 pokój pensjonatowy.
Nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ w strefie drogi nr
216.
Projekt wstêpny powinien zawieraæ koncepcje zwi¹zania obiektów z krajobrazem i star¹ zabudow¹ Jastarni
Boru.
Obs³uga komunikacyjna ci¹gami pieszojezdnymi.
14.MN
Pow. terenu 0,52 ha.
Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnoci. Strefa A ochrony konserwatorskiej oraz strefa ochrony
archeologicznej.
Obiekty zabytkowe: domy nr 13, nr 15 przy ul. Kociuszki, dom nr 37 przy ul. Ceynowy.
Warunki dotycz¹ce zabudowy istniej¹cej:
 zachowanie, remont konserwatorski, adaptacja i rewaloryzacja obiektów starych,
 rekompozycja i estetyzacja istniej¹cych obiektów nowych, w celu dowi¹zania charakterem do architektury
tradycyjnej Jastarni Boru,
 rekompozycja i estetyzacja budynków gospodarczych.
Warunki dla nowej zabudowy:
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni  dzia³ki,
 budynki na planie prostok¹ta o stosunku boków 2: 3 
2: 4,
 wysokoæ zabudowy 1,0 kondygnacja nie przekraczaj¹ca 5,0 m liczonych od poziomu terenu do kalenicy,
 poziom posadzki parteru 0,30 m,
 dachy dwuspadowe o nachyleniu po³aci 45°-50°,
 mo¿liwoæ sytuowania ma³ych budynków gospodarczych,
 architektura obiektów nawi¹zuj¹ca skal¹, form¹ i materia³ami budowlanymi do tradycji budowlanej Jastarni Boru. Stosowanie naturalnych materia³ów budowlanych, dachy ceramiczne.
Zagospodarowanie dzia³ek:
 estetyzacja, ogrody ozdobne,
 wzd³u¿ traktów pieszojezdnych parkany z desek lub
¿ywop³oty (ligustr, nieguliczka, czarna porzeczka),
Obs³uga komunikacyjna:
 z istniej¹cych ci¹gów pieszojezdnych 06 KXD, 07 KXD,
08 KXD.
15.MP
Pow. 0,43 ha. Zabudowa pensjonatowa, wielkoæ programu pensjonatowego uzale¿niona jest od wielkoci
dzia³ki i podanych warunków zabudowy.
Strefa B ochrony konserwatorskiej oraz strefa ochrony archeologicznej.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 wysokoæ 1,0 kondygnacji, max. 6,0 m od poziomu
terenu do kalenicy,
 poziom posadzki parteru 0,30 m,
 dachy dwuspadowe o nachyleniu po³aci 40°  50°,
 architektura o wysokich walorach estetycznych nawi¹zuj¹ca do tradycji miejsca,
 stosowanie naturalnych materia³ów budowlanych, krycie dachów ceramiczne.
Zagospodarowanie dzia³ki:
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 przestrzeñ rekreacyjna dzia³ki z zieleni¹ powinna stanowiæ nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki.
 powierzchnia zabudowana dzia³ki max. 20% terenu,
 w granicach dzia³ki nale¿y zapewniæ miejsca parkingowe
 zgodnie z wskanikiem I m-ce na I pokój pensjonatowy,
 ogrodzenia  parkany drewniane lub ¿ywop³oty (ligustr,
nieguliczka, czarna porzeczka).
Nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ w strefie drogi nr
216.
Projekt wstêpny powinien zawieraæ koncepcje zwi¹zania obiektów z krajobrazem i star¹ zabudow¹ Jastarni
Boru.
Obs³uga komunikacyjna:
 ci¹gami pieszojezdnych 05 KXD, 07 KXD, 08 KXD.
16.MN Pow. 0,05 ha. Istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnoci.
Strefa A ochrony konserwatorskiej oraz strefa archeologiczna.
Dom przy ul. Po³udniowej nr 11  adaptacja, rekompozycja celem nawi¹zania charakterem do tradycji budowlanej i otoczenia. W przypadku remontu lub przebudowy nale¿y stosowaæ materia³y budowlane naturalne, tradycyjne. Estetyzacja zagospodarowania dzia³ki, wzd³u¿ traktów pieszojezdnych parkany z desek lub
¿ywop³oty (ligustr, nieguliczka, czarna porzeczka).
Mo¿liwoæ usytuowania niewielkiego budynku gospodarczego.
17.MP Pow. 0,12 ha. Zabudowa pensjonatowa.
Strefa A ochrony konserwatorskiej oraz strefa ochrony archeologicznej.
Istniej¹cy pensjonat  budynek z 1936 r.
Adaptacja i rewaloryzacja celem zharmonizowania z
otoczeniem.
Obudowa dzia³ki wysokim ogrodzeniem:
¿ywop³ot lub pe³ny parkan do 2,0 m wysokoci. Architektura o wysokich walorach estetycznych, nawi¹zuj¹ca do tradycji miejsca i zabytkowego s¹siedztwa. Rekonstrukcja i estetyzacja skrzyd³a (dobudowy). Koncepcj¹ nale¿y obj¹æ powi¹zanie obiektu z krajobrazem i star¹ zabudow¹.
Zagospodarowanie dzia³ki:
 miejsca parkingowe wg. wskanika 1 m-ce na 1 pokój)
 pozosta³y teren zagospodarowany jako. ogród wypoczynkowy, ozdobny.
Obs³uga komunikacyjna ul.Ryback¹ oraz dojazd na zaplecze dzia³ki ci¹giem pieszojezdnym 10 KXD  o szerokoci 3,0 m, od strony ul. Po³udniowej.
18.MN
Pow. 0,09 ha. Teren dzia³ki zabudowy jednorodzinnej.
Strefa B ochrony konserwatorskiej oraz strefa ochrony archeologicznej.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 wysokoæ zabudowy 1,0 kondygnacja maks. 5,0 m od
poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru
0,30 m, dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci 40°50°
 architektura nawi¹zuj¹ca skal¹, form¹ i materia³ami
budowlanymi do tradycji budowlanej miejsca,
 w koncepcji architektonicznej nale¿y uwzglêdniæ relacjê z otoczeniem (m.in. s¹siednim budynkiem. pensjonatowym 17 MP).
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 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 30%
powierzchnidzia³ki)
 Ogrodzenie  parkan drewniany lub ¿ywop³ot.
Nale¿y wprowadziæ pas zieleni izolacyjnej w od strony
drogi nr 216.
Projekt wstêpny powinien zawieraæ koncepcje zwi¹zania obiektów z krajobrazem i star¹ zabudow¹ Jastarni
Boru.
Obs³uga komunikacyjna: ul. Ryback¹ 08 KXD lub ci¹giem pieszojezdnym 05 KXD.
19.ZI
Pow. 0,03 ha. Zieleñ izolacyjna. Wprowadzenie rolinnoci wielogatunkowej.
Strefa B ochrony konserwatorskiej.
Strefa ochrony archeologicznej.
20.WZ
Pow. 0,02 ha. Istniej¹ca studnia g³êbinowa. Teren ogrodzony w granicach strefy ochrony bezporedniej (w
granicach dzia³ki).
Strefa B ochrony konserwatorskiej.
Strefa ochrony archeologicznej.
21.MN
Pow. O, 78 ha. Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnoci istniej¹ca i projektowana.
Strefa A i strefa B ochrony konserwatorskiej oraz
strefa ochrony archeologicznej.
Budynki istniej¹ce: adaptacja, rekompozycja w celu nawi¹zania do tradycji budowlanej, dzia³ania przys³aniaj¹ce w obrêbie dzia³ki.
Warunki dla nowych budynków mieszkalnych w strefie A:
 budynki na planie prostok¹ta o stosunku boków 2: 3
i 2: 4,
 wysokoæ budynków 1 kondygnacja z u¿ytkowym poddaszem,
 maks. 50 m licz¹c od poziomu terenu do kalenicy budynku,
 dachy dwuspadowe o nachyleniu po³aci 45°-50,
 architektura nawi¹zuj¹ca skal¹. form¹ i materia³ami do
tradycji budowlanej Jastarni Boru)
Warunki dla nowych budynków w strefie B:
 wysokoæ 1 kondygnacja  6 m do kalenicy,
 pozosta³e warunki jak dla strefy A,
 nale¿y stosowaæ materia³y budowlane naturalne: ceg³a, drewno, dachówka ceramiczna.
Nale¿y wprowadziæ pas zieleni izolacyjnej w strefie drogi nr 216
Projekt wstêpny powinien zawieraæ koncepcje zwi¹zania obiektów z krajobrazem i star¹ zabudow¹ Jastarni
Boru.
Obs³uga komunikacyjna  ci¹gami pieszojezdnymi: 05
KXD, 011 KXD, 012 KXD, 013 KXD
22.MP
Pow. 0,20 ha. Zabudowa pensjonatowa.
Strefa B ochrony konserwatorskiej oraz strefa ochrony archeologicznej.
Adaptacja, rewaloryzacja i estetyzacja zabudowy w kierunku harmonijnego wkomponowania obiektu w krajobraz kultury i restaurowania panoramy miasta.
 Powierzchnia zabudowy dzia³ki nie mo¿e przekroczyæ
20% powierzchni dzia³ki.
 Przestrzeñ rekreacyjna z zieleni¹ powinna stanowiæ nie
mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki.
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 Nale¿y wprowadziæ pas zieleni izolacyjnej w strefie drogi nr 216.
 W granicach dzia³ki nale¿y zapewniæ miejsca parkingowe obliczone wg wskanika: 1 m-ce parkingowe na
1 pokój pensjonatowy.
23.ZI,K
Pow. 0,25 ha. Zieleñ izolacyjna z mo¿liwoci¹ urz¹dzenia ma³ych zespo³ów parkingowych (po 8-10 miejsc).
Przejcia piesze poprzeczne  urz¹dzone na kierunkach
g³ównych ci¹gów pieszo-jezdnychych.
Nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ wysok¹ i redniowysok¹
zieleñ rodzim¹.
Intensyfikacja zieleni, wprowadzenie kasztanowca ró¿owego;
Strefa B ochrony konserwatorskiej oraz strefa ochrony archeologicznej.
24.ZP,KX
Pow. 0,02 ha. Zieleñ parkowa i ci¹g pieszy.
Strefa B ochrony konserwatorskiej.
25.NO
Pow. 0,02 ha. Istniej¹ca przepompownia wód deszczowych.
USTALENIA DOTYCZ¥CE
UK£ADU KOMUNIKACYJNEGO
01 KDIV
Pow. 1,26 ha. Droga wojewódzka Nr 216 relacji RedaHel na terenie m. Jastarni ul. Mickiewicza. Szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych w obszarze opracowania
16-20 m szerokoæ jezdni 6- 8,0 m.
Bezkolizyjne przejcie ponad drog¹ na osi ul. Rybackiej.
02 KD 1/2
Pow. 0,28 ha. Ulica dojazdowa ul. F. Ceynowy (odcinek
od ul. Portowej do II ZP, KX). Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10- 13 m. Szerokoæ jezdni 5,0 m.
03 KD 1/2
Pow. 0,30 ha. Ulica dojazdowa projektowana. Szerokoæ w liniach.rozgraniczaj¹cych 12,0 m. Szerokoæ
jezdni 6,0 m.
04 KXD
Pow. 0,06 ha. Ci¹g pieszojezdny. Szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych 5,0 m.
05 KXD
Pow. 0,37 ha. Ci¹g pieszojezdny. Szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych 5,0 m.
06 KXD
Pow. 0,04 ha. Drugi odcinek ul. F. Ceynowy.
07 KXD
Pow. 0,09 ha. Ci¹g pieszojezdny, ul. Kociuszki. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5,0  6,0 m. Do dzia³ki w obszarze 13 MP siêgacz szerokoci 3,0 m.
08 KXD
Pow. 0,13 ha. Ci¹g pieszojezdny  ul. Rybacka, siêgacz
z placykiem manewrowym (bez parkingu) oraz dojazd
do zaplecza dzia³ek (po³o¿onych przy ul. F. Ceynowy).
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min. 5,0 m.
09 KXD
Pow. 0,011 ha. Dojazd do dzia³ki nr 66/1. Szerokoæ 3,0 m.
010 KXD
Pow. 0,008 ha. Dojazd awaryjny na zaplecze dz. nr 68.
Szerokoæ 3,0 m.
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011 KXD
Pow. 0,024 ha. Ci¹g pieszojezdny ul. Po³udniowa. Szerokoæ 5,0 m.
012 KXD
Pow. 0,05 ha. Siêgacz komunikacyjny. Szerokoæ min.
5,0 m zakoñczony placykiem manewrowym oraz dojazd do dzia³ki nr 75/2. Szerokoæ 3,0 m.
013 KXD
Pow. 0,01 ha. Dojazd od czêci dzia³ki nr 212 po jej
podziale na dwie posesje.
Szerokoæ 3,0 m.
014 KXD
Pow. 0,006 ha. Dojazd do dz. nr 220-222. Szerokoæ
3,0 m.
Zasady obs³ugi w-zakresie infrastruktury technicznej
i obs³ugi komunikacji:
a. Zaopatrzenie w wodê
 z istniej¹cego wodoci¹gu w ul. Portowej i z wodoci¹gu w ul. Mickiewicza z odga³êzieniami lokalnymi.
b. Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do istniej¹cego uk³adu kanalizacji sanitarnej odprowadzaj¹cego cieki do istniej¹cej oczyszczalni cieków w Juracie. W obszarze istnieje kolektor Æ 200
i przepompownia cieków w obszarze 11 ZP,KX.
c. Odprowadzenie wód opadowych:
 z ulic poprzez krótkie odcinki: kana³ów deszczowych,
zbieraj¹ce wody opadowe do wpustów deszczowych zakoñczonych studni¹ ch³onn¹,
 z ci¹gów pieszo-jezdnych poprzez pobocza o przepuszczalnej nawierzchni lub poprzez uk³ad elementów nawierzchni ci¹gów.
d. Zaopatrzenie w ciep³o:
 w istniej¹cej zabudowie mieszkaniowej i pensjonatowej indywidualne systemy grzewcze obecnie na
paliwo sta³e bêd¹ sukcesywnie zmieniane na ród³a
ciep³a nieuci¹¿liwe dla rodowiska,
 w projektowanej zabudowie pensjonatowej oraz
mieszkaniowej niskiej i wysokiej intensywnoci, indywidualne systemy grzewcze oparte o ród³a ciep³a nieuci¹¿liwe dla rodowiska.
e. Zaopatrzenie w gaz:
 docelowo przewiduje siê zaopatrzenie obszaru w gaz
ziemny.
Zak³ada siê wykorzystanie gazu ziemnego dla celów
grzewczych.
Do czasu doprowadzenia gazu ziemnego do Jastarni
zak³ada siê mo¿liwoæ korzystania z gazu w systemie
bezprzewodowym.
f. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z najbli¿szych rejonowo stacji transformatorowych
kablami 0.4 kV u³o¿onymi w ziemi do z³¹cz na posesjach. Kable o przekrojach min. 120 Al
 owietlenie ulic na s³upach z oprawami energooszczêdnymi sodowymi.
Sieæ owietlenia ulic nale¿y po³¹czyæ z istniej¹cym systemem zasilania owietlenia.
g. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
G³ówny uk³ad komunikacyjny stanowi droga krajowa
nr 216 relacji W³adys³awowo -Hel, ul. Mickiewicza.
Obszar opracowania powi¹zany jest z ul. A, Mickiewicza poprzez przylegaj¹c¹ ul. Portow¹ 023 KLW i poprzez ul. Ks. Sychty, której w³¹czenie znajduje siê poza
granic¹ opracowania planu.
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Wewnêtrzn¹ obs³ugê komunikacyjn¹ spe³niaj¹:
 projektowana ulica dojazdowa 03KD oraz uk³ad istniej¹cych i projektowanych ci¹gów pieszojezdnych KXD.
§5
Zasady wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
A) Na terenie obowi¹zuj¹ przepisy ustawy o ochronie dóbr
kultury z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 10 poz. 48
z 1962 r. z pón. zm.). Teren po³o¿ony jest:w strefie
ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespo³u dawnej osady rybackiej Jastarnia Bór wpisanego do rejestru zabytków województwa gdañskiego nr rej. 819
z dn. 17.04.1979 r.
Dla Strefy A cis³ej ochrony konserwatorskiej:
 wymóg uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektu architektonicznego na etapie koncepcji,
 dla prac, które zgodnie z prawem budowlanym nie
wymagaj¹ decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a maj¹ wp³yw na formê zewnêtrzn¹ obiektu obowi¹zuje uzgodnienie w postaci opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Dla Strefy B ochrony konserwatorskiej:
 wymóg opiniowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projektów objêtych decyzj¹ o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
na etapie koncepcji architektonicznej.
Dla Strefy ochrony archeologicznej obejmuj¹cej ca³y
obszar opracowania:
wymóg uzyskania opinii Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
B) Teren po³o¿ony jest w granicach Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ce, zakazy i ograniczenia
okrela Rozporz¹dzenie Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania
obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic
parków krajobrazowych i utworzenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27/94 poz. 139).
c) Teren po³o¿ony jest w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego, zgodnie z ustaw¹ z dn. 1 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32 z 1991 r. z pón. zm.)
i Rozporz¹dzeniem RM z dn. 14 czerwca 1993 r. w sprawie okrelenia pasa technicznego i pasa ochronnego
brzegu morskiego.
§6
Integraln¹ czêci¹ Uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w granicach okrelonych w § 1
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie wewnêtrznego podzia³u terenu o tej samej funkcji,
 nieprzekraczalne linie zabudowy.
MP  tereny zabudowy pensjonatowej
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoci zabudowy
MW  tereny zabudowy wysokiej intensywnoci zabudowy

U  tereny us³ug
WZ  tereny urz¹dzeñ wodoci¹gowych
NO  tereny urz¹dzeñ kanalizacyjnych
KD  drogi
KXD  ci¹gi pieszojezdne
KP  parkingi
ZP, Z1  tereny zieleni parkowej i izolacyjnej
§7
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³ów wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na funkcjê us³ug turystycznych i sportu  na 30%.
§8
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Jastarnia, zobowi¹zuj¹c go m.in. 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 Miasta w Jastarni,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów.
§9
Uchyla siê Uchwa³ê Nr XII/118/99 Rady Miasta Jastarnia z dnia 13 lipca 1999 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu po³o¿onego w
Jastarni ograniczonego:
 od zachodu ul. Portow¹,
 od po³udniowego wschodu i po³udnia ul. A.Mickiewicza,
 od pó³nocy ul. F.Ceynowy i granicami dzia³ek.
§ 10
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej Uchwa³y traci moc
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jastarni, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XII/46/91 z dnia
29 kwietnia 1991 r. (opubl. w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 14
z 1991 r. poz. 111), w obszarze objêtym granicami niniejszego planu.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Jastarnia
T. Narkowicz
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UCHWA£A Nr V/41/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 12 lutego 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdañski.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
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z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala:
STATUT GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAÑSKI
Rozdzia³ I.
Postanowienia ogólne
§1
Statut okrela:
1) ustrój Gminy Miejskiej Starogard Gdañski,
2) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego, komisji Rady Miejskiej,
3) tryb pracy Prezydenta Miasta Starogardu Gdañskiego,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej,
5) zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, jej Komisji i Prezydenta Miasta Starogardu Gdañskiego.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Miecie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Miejsk¹ Starogard Gdañski,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ Starogardu Gdañskiego,
3) Komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego,
5) Prezydencie Miasta  nale¿y przez to rozumieæ Prezydenta Miasta Starogardu Gdañskiego,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Miejskiej Starogard Gdañski.
7) Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej  nale¿y przez to rozumieæ równie¿ Wiceprzewodnicz¹cych Rady Miejskiej
Starogard Gdañski w sytuacjach nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej.
Rozdzia³ II
Gmina
§

3

1. Gmina Miejska Starogard Gdañski jest podstawow¹
jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdañski, 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 Miejska Starogard Gdañski po³o¿ona jest w
Powiecie Starogardzkim, w Województwie Pomorskim.
2. Granice terytorialne Gminy Miejskiej Starogard Gdañski okrela aktualna mapa, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1
do Statutu*.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina Miejska Starogard Gdañski tworzy jednostki organizacyjne.
2. Prezydent Miasta prowadzi rejestr gminnych jednostek
organizacyjnych.
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§6

Siedzib¹ organów Gminy jest Miasto Starogard Gdañski
§7
1. Herb Miasta Starogardu Gdañskiego jest przedstawiony i opisany w za³¹czniku Nr 2 do Statutu.
2. Flaga Miasta Starogardu Gdañskiego jest przedstawiona i opisana w za³¹czniku Nr 3 do Statutu.
3. Zapis nutowy hejna³u miasta jest przedstawiony w za³¹czniku Nr 4 do Statutu*.
4. Zasady u¿ywania herbu, flagi i hejna³u oraz insygniów
w³adz okrela Rada Miejska w odrêbnych uchwa³ach.
§8
Rada Miejska w uznaniu szczególnych zas³ug dla Miasta mo¿e przyznaæ:
1) obywatelstwo honorowe Miasta Starogardu Gdañskiego,
2) medal Za zas³ugi dla Starogardu Gdañskiego.
§9
1. Gmina Miejska Starogard Gdañski posiada osobowoæ
prawn¹.
2. Samodzielnoæ Gminy podlega ochronie s¹dowej i administracyjnej.
Rozdzia³ III
Zakres dzia³ania Gminy
§ 10
1. Do zakresu dzia³ania Gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
publiczne dotycz¹ce Miasta i jego mieszkañców, nie
zastrze¿one przepisami prawa na rzecz innych organów.
2. W³aciwym organem Gminy do rozpoznawania spraw
wymienionych w przepisach prawa jest Rada Miejska,
chyba ¿e w³aciwy przepis prawa stanowi inaczej.
§ 11
1. Gmina Miejska wykonuje zadania w³asne oraz zadania
zlecone wynikaj¹ce z przepisów prawa.
2. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania powierzone przez
administracjê rz¹dow¹ na podstawie umowy. W tym
zakresie Gmina pe³ni funkcjê organu administracji rz¹dowej. Umowa (porozumienie) okrela zakres oraz zasady wykonywania zadañ powierzonych.
§ 12
Do zakresu dzia³ania Gminy nale¿¹ w szczególnoci
nastêpuj¹ce sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
*) Za³¹czników Nr 1, 4 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)
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lokalnego transportu zbiorowego,
ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej,
gminnego budownictwa mieszkaniowego,
edukacji publicznej,
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek
upowszechniania kultury,
kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
targowisk i hal targowych,
zieleni gminnej i zadrzewieñ,
cmentarzy gminnych,
porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposa¿enia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
promocji gminy,
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 13

1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 21 radnych.
§ 14

2. Wyboru Przewodnicz¹cego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad, przywitanie przyby³ych na obrady,
3) przejêcie przewodnictwa obrad przez najstarszego
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ równie¿ sprawozdanie Prezydenta poprzedniej kadencji o stanie Miasta.
§ 18
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 19
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej
najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 20

1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Prezydenta Miasta w zakresie, w jakim wykonuje
on uchwa³y Rady.
2. Prezydent Miasta i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.

1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 18 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y inn¹, ni¿ Przewodnicz¹cy, osobê sporód radnych do reprezentowania jej na zewn¹trz.

§ 15

§ 21

1)
2)
3)
4)

Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
Przewodnicz¹cy,
Komisja Rewizyjna,
Komisje sta³e,
Komisje dorane do okrelonych zadañ,
§ 16

1. Rada Miejska powo³uje Komisjê Rewizyjn¹ oraz Komisje wskazane w rejestrze sta³ych Komisji Rady prowadzonym przez Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej.
2. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady
Miejskiej oraz co najmniej w jednej komisji sta³ej a tak¿e innych instytucji samorz¹dowych, do których zosta³ wybrany lub desygnowany.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 17
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.

Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego starszego
wiekiem nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez
ustawê lub Statut dla Przewodnicz¹cego w razie wakatu
na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§ 22
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 23
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 24
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady,
wchodz¹ce w sk³ad Urzêdu Miasta.
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Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 25

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

Dziennik Urzêdowy
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7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie
obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§ 28
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Prezydenta Miasta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Prezydent Miasta, jego zastêpcy oraz Sekretarz i Skarbnik Miejski.
3. Do udzia³u w sesjach Rady zobowi¹zani s¹ kierownicy
Wydzia³ów Urzêdu Miejskiego  w miarê potrzeby.
4. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady, uczestnicz¹ w sesji w razie
potrzeby.
3. Przebieg sesji
§ 29
Prezydent Miasta obowi¹zany jest udzieliæ Radzie
wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 26

§ 30

1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.

Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

2. Przygotowanie sesji
§ 27
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia  jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesji powiadamia siê radnych w skuteczny sposób, na
7 dni przed terminem obrad. Przekazanie zawiadomienia i materia³ów sesyjnych odbywa siê za zwrotnym
potwierdzeniem ich odbioru.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14
dni przed sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 4 i 5 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.

§ 31
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 32
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt i przyczynê przerwania obrad odnotowuje siê w
protokóle.
§ 33
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 26 ust. 4.
§ 34
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e przerwaæ obrady, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poni¿ej po³owy jej sk³adu.
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§ 35

§ 41

1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.

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 40 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.

§ 36
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê
Rady
.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 37
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 38
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Prezydenta Miasta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³
Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
§ 39
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 38 pkt 3 sk³ada Prezydent Miasta lub wyznaczony przez niego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 40
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Prezydenta
Miasta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Prezydent Miasta
lub w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego
przez Prezydenta Miasta.
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.

§ 42
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 43
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 44
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 45
Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ w
sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci
dotycz¹cych:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
4) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
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7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
§ 46

1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 47
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji, Prezydentowi
lub klubom radnych ustosunkowanie siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli zaistnieje taka
koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 48
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê  Zamykam
sesjê Rady
.
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.
§ 49
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.
§ 50
1. Pracownicy Biura Rady w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dzaj¹ z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y o
jakiej mowa w § 38 pkt 1.
§ 51
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
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albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Sporz¹dzenie protoko³u z sesji nastêpuje w terminie
10 dni po dniu jej odbycia.
§ 52
1. W trakcie obrad sesji lub w okresie wy³o¿enia radni
mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.
§ 53
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Prezydentowi
Miasta najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia
sesji.
§ 54
1. Obs³ugê biurow¹ sesji sprawuj¹ pracownicy Biura
Rady.
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§ 55
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 25 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 25
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 56
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹ radni, komisje
Rady oraz Prezydent Miasta, chyba ¿e przepisy prawa
stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) projekty uchwa³ s¹ opiniowane przez Prezydenta
Miasta, gdy inicjatywa uchwa³odawcza pochodzi z
poza tego organu, w³aciwe komisje Rady oraz co
do ich zgodnoci z prawem przez radcê prawnego,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
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3. Ka¿dy projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony
Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej realizacji.
§ 57
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
§ 58
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 59
1. Prezydent Miasta ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w
rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
5. Procedura g³osowania
§ 60
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 61
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 którego z radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy
obrad.
§ 62
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 63
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. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 64
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci
Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 63 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.
§ 65
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 66
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oraz g³osowanie wiêkszoci¹ 2/3 g³osów oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
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2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem 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.
6. Komisje Rady
§ 67
1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§ 68
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 69
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie opinii oraz
wniosków i przekazuj¹ je Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ
z³o¿enie Radzie sprawozdania
§ 70
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.
§ 71
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 72
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.
§ 73
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
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7. Radni
§ 74

1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na
rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego
komisji.
§ 75
1. Spotkania z mieszkañcami miasta radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ
mieszkañców miasta  w terminie i miejscu podanym
uprzednio do wiadomoci, w sprawach skarg, wniosków czy postulatów.
3. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ mieszkañców miasta w siedzibie Urzêdu Miasta w sprawach
dotycz¹cych miasta i jego mieszkañców.
§ 76
1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
§ 77
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.
§ 78
1. Prezydent Miasta wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du
terytorialnego
Zwi¹zki komunalne i stowarzyszenia gmin
§ 79
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.
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§ 80
Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
§ 81
Rada Miejska mo¿e podj¹æ uchwa³ê wraz z innymi gminami o utworzeniu zwi¹zku komunalnego lub stowarzyszenia gmin albo uchwa³ê o przyst¹pieniu do zwi¹zku
komunalnego lub stowarzyszenia gmin, celem stworzenia mo¿liwoci wspólnego wykonywania zadañ publicznych.
Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 82
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§ 83
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje Zastêpca.

na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.
§ 87
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.
§ 88
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 89
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
21 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca  d³u¿ej ni¿ 7 dni roboczych.
§ 90

1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 5 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.

1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

2. Zasady kontroli

§ 91

§ 84

§ 85
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Prezydenta
Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminnych pod wzglêdem:
1) legalnoci,
2) gospodarnoci,
3) rzetelnoci,
4) celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 86
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne

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 § 85 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.
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3. Tryb kontroli
§ 92

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 (z zastrze¿eniem ust. 6) 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.
6. W przypadkach niecierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli
problemowej bez wczeniejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 5.
Za przypadki niecierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególnoci sytuacje, w których cz³onek Komisji Rewizyjnej powemie uzasadnione podejrzenie pope³nienia
przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia
lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ
siê  w najkrótszym mo¿liwym terminie  do Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na
ich kontynuowanie.
8. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7,
kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyjnej.
§ 93
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Prezydenta Miasta, wskazuj¹c dowody
uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Prezydenta Miasta,
kontroluj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego
Rady.
§ 94
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
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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.
§ 95
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 96
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 14 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.
§ 97
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.
§ 98
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.
§ 99
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
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5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 104

§ 100

Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Prezydent Miasta.

1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 stycznia ka¿dego
roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu
planu pracy lub jego czêci.
§ 101
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia
30 stycznia ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 102
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady,
2) nie mniej ni¿ 5 radnych,
3) nie mniej ni¿1/3 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 103
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.

§ 105
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 106
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.
§ 107
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
Absolutorium
§ 108
1. Decyzjê w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta podejmuje w formie uchwa³y Rada Miejska.
2. Podejmuj¹c uchwa³ê absolutoryjn¹, Rada bierze pod
uwagê równie¿ wykonanie innych uchwa³ dotycz¹cych
bud¿etu Miasta.
Rozdzia³ VIII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 109
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 110
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 2 radnych.
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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.
§ 111
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 112
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy decyzji ich cz³onków.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu, gdy liczba ich cz³onków
spadnie poni¿ej 2.
§ 113
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 114
Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy, które nie
mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy i innymi obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
§ 115
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.
§ 116
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Prezydent Miasta obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ IX
Tryb pracy Prezydenta Miasta
§ 117.
1. Prezydent Miasta wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na
mocy przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do
niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
2. Prezydent okrela regulamin organizacyjny urzêdu
miasta w formie zarz¹dzenia i przedk³ada go Radzie do
wiadomoci.
3. Skargi na dzia³anie Prezydenta jako organu rozpatruje
Rada Miejska.
§ 118
Prezydent Miasta uczestniczy w sesjach Rady
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§ 120

Zastêpca Prezydenta Miasta przejmuje wykonywanie
zadañ i kompetencji okrelonych w § 117  § 119 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Prezydenta Miasta.
Rozdzia³ X
Mienie komunalne, gospodarka finansowa
§ 121
1. Mieniem komunalnym jest w³asnoæ i inne prawa rzeczowe oraz maj¹tkowe Gminy a tak¿e innych komunalnych osób prawnych nabyte na mocy obowi¹zuj¹cych przepisów ustawowych.
2. Gmina nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania
innych komunalnych osób prawnych a osoby te nie
ponosz¹ odpowiedzialnoci za zobowi¹zania Gminy.
§ 122
1. W celu prawid³owego zarz¹dzania mieniem komunalnym Rada Miejska mo¿e tworzyæ jednostki posiadaj¹ce osobowoæ prawn¹, w tym przedsiêbiorstwa i spó³ki.
2. Wykaz jednostek bud¿etowych, zak³adów bud¿etowych
i spó³ek prawa handlowego dla których Gmina Miejska jest organem za³o¿ycielskim zawiera za³¹cznik N 5
do Statutu*.
§ 123
Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu Gminy, zwanego dalej bud¿etem.
§ 124
1. Projekt bud¿etu przygotowuje Prezydent Miasta.
2. Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego Prezydent Miasta przedk³ada Radzie Miejskiej najpóniej do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³a niezw³ocznie do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
3. Tryb uchwalenia bud¿etu oraz rodzaj i zakres merytoryczny materia³ów okrela Rada Miejska odrêbn¹
uchwa³¹.
§ 125
1. Dochodami Gminy s¹:
1) podatki, op³aty i inne wp³ywy okrelone w odrêbnych ustawach jako dochody gminy,
2) dochody z maj¹tku gminy,
3) subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa.
2. Dochodami Gminy mog¹ równie¿ byæ:
1) dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych oraz
na dofinansowanie zadañ w³asnych,
2) wp³ywy z samoopodatkowania mieszkañców,
3) spadki, zapisy i darowizny,
4) inne dochody.
§ 126
1. Uchwa³y Rady Miejskiej dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych Gminy wskazuj¹ równie¿ ród³a ich pokrycia.
2. Uchwa³y o których mowa w ust. 1, zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.

§ 119
Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Prezydenta Miasta na ich posiedzenie.

*) Za³¹cznika Nr 5 nie publikuje siê.
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§ 127
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ Gminy odpowiada Prezydent Miasta.
2. Na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej, obs³ugê kasow¹ Gminy prowadz¹ banki wytypowane w wyniku przetargu.

Urzêdu udostêpniane s¹ w Wydziale Organizacyjnym
Urzêdu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Miejskiego.

§ 128

§ 134

1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
2. Prezydent Miasta niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie z jej wykonania w sposób okrelony, odrêbnymi przepisami prawa.
3. Prezydent Miasta informuje mieszkañców Gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej.

Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 132 i 133 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miejskim i w asycie
pracownika Urzêdu Miejskiego.

Rozdzia³ XI
Referendum
§ 129
1. Referendum mo¿e byæ przeprowadzone w ka¿dej sprawie wa¿nej dla Gminy.
2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego
okrela odrêbna ustawa.

§ 135
Uprawnienia okrelone w § 132 i 133 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia jawnoci  na podstawie
ustaw,
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 XIII
Pracownicy samorz¹dowi

§ 130
Koszty przeprowadzenia referendum pokrywa siê z bud¿etu Gminy.
Rozdzia³ XII
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Prezydenta Miasta

§ 136
W Urzêdzie Miejskim na podstawie mianowania zatrudnia siê pracowników na stanowiskach okrelonych przez
Prezydenta Miasta odrêbnym zarz¹dzeniem.

§ 131

Rozdzia³ XIV
Postanowienia koñcowe

Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.

§ 137

§ 132
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 133

Traci moc uchwa³a Nr IX/109/1999 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 16 czerwca 1999 r.  Statut
Gminy Miejskiej Starogard Gdañski.
§ 138
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady, w dniach pracy Urzêdu Gminy,
w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Prezydenta Miasta oraz
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