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903

§3

UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MR  teren siedliska rolniczego.
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(budynek mieszkalny i budynki gospodarcze, 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 10,5 m,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min.
20°, maks. 50°,
d) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie z tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny, tynk, drewno i dachówkê ceramiczn¹. Wyklucza siê stosowanie sydingu.
 nieprzekraczalne linie zabudowy  6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z ci¹giem pieszo  jezdnym.
R  teren rolny.
KX  ci¹g pieszo  jezdny o szerokoci 6,0 m.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu ci¹giem pieszo  jezdnym KX,
b) miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki.
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  do sieci kanalizacji sanitarnej,
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 nawierzchni utwardzonych 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 drogi,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ek nr 4 i 153,
obrêb Chmielno, 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 1,02 ha obejmuj¹cego czêæ dzia³ek nr 4 i 153, po³o¿onego we wsi Chmielno w gminie Chmielno, w którym teren przeznacza siê
na:
 siedlisko rolnicze,
 teren rolny,
 ci¹g pieszo  jezdny.
§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.
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.
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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 siedliska 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. Nr27/94 poz. 139
i 59/98, poz. 294),
b) 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.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§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

904
UCHWA£A Nr III/16/2002
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cych obszary:
 czêæ dzia³ki nr 115;
 dzia³ka nr 318/22;
obrêb Chmielno, 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 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹ce obszary:
 czêæ dzia³ki nr 115 o powierzchni 0,84 ha;
 dzia³ka nr 318/22 o powierzchni 0,1056 ha;
po³o¿one we wsi Chmielno w gminie Chmielno, w których teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, siedlisko
rolnicze, drogi,
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§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.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2634 

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.
Czêæ dzia³ki nr 115:
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 10,5 m,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min.
20°, maks. 50°,
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:
a) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ KD,
b) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z ci¹giem pieszo 
jezdnym KX.
MR  teren siedliska rolniczego  adaptacja istniej¹cej zabudowy. Ewentualna przebudowa budynku
mieszkalnego, budowa budynków gospodarczych
wymaga zachowania warunków jak dla MN.
KD  droga dojazdowa o szerokoci 10,0 m.
KX  teren przeznaczony na poszerzenie istniej¹cego
ci¹gu pieszo  jezdnego do szerokoci minimum 5,0 m,
umo¿liwiaj¹cej przeprowadzenie liniowych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.
Dzia³ka nr 318/22:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej  jeden budynek mieszkalny.
 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 10,5 m,

Poz. 904

b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min. 20°,
maks. 50°,
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  6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej z drog¹ istniej¹c¹.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu dzia³ki nr 115 (czêæ) projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ KD i istniej¹cymi drogami
oznaczonymi numerami ewidencyjnymi 116/12
i 122/9,
b) dojazd do terenu dzia³ki nr 318/22 istniej¹c¹ drog¹, oznaczon¹ numerem ewidencyjnym 318/24,
c) 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) odprowadzenie cieków sanitarnych  do sieci kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN na
warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzanie wód opadowych z terenu dzia³ki
nr 115 (czêæ)  z dachów obiektów budowlanych
nale¿y odprowadziæ do gruntu w granicach dzia³ki,
z terenu parkingu i dróg o nawierzchni nieprzepuszczalnej parkingu wody opadowe nale¿y oczyciæ z
zanieczyszczeñ ropopochodnych przed odprowadzeniem do gruntu,
e) odprowadzanie wód opadowych z terenu dzia³ki
nr 318/22  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu w granicach dzia³ki, z
terenu parkingu wody opadowe nale¿y oczyciæ z
zanieczyszczeñ ropopochodnych przed odprowadzeniem do gruntu,
f) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
g) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
h) 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 dzia³ek budowlanych nale¿y
zagospodarowaæ zieleni¹; drzewa wysokopienne
nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granic, aby nie
zacienia³y s¹siednich dzia³ek.
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1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) teren po³o¿ony jest w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i zespo³u przyrodniczo  krajobrazowego Obni¿enie Chmieleñskie. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i ograniczenia okrelone w Rozp. Woj.
Gd. Nr 5/94, 11/98 i 12/98 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr27/
94 poz. 139, Nr 59/98, poz. 294 i poz. 295),
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 terenów objêtych niniejszymi planami.
§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.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§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

905
UCHWA£A Nr III/17/2002
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 667/6 i czêci
dzia³ki nr 667/5, obrêb Borzestowska Huta, 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 0,64 ha obejmuj¹cego dzia³kê nr 667/6 i czêæ dzia³ki 667/5, po³o¿onego we
wsi Borzestowska Huta w gminie Chmielno, w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
 drogê.
§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.
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§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°, musi mieæ pokrycie nie rozprzestrzeniaj¹ce ognia,
d) bry³a budynku oparta na rzucie prostok¹ta (1:1,5
do 1:2,5), ustawiona cian¹ szczytow¹ do drogi KD,
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) 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej istniej¹cej drogi
powiatowej,
c) 30,0 m od lasu.
KD  droga dojazdowa  teren przeznaczony na poszerzenie drogi dojazdowej do szerokoci normatywnej 10,0 m.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
a) dojazd do terenu drog¹ dojazdow¹ KD,
b) miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki. Dla ewentualnej funkcji us³ugowej nale¿y
zapewniæ miejsca parkingowe w iloci wyliczonej
wg wskanika 1mp/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 parkingu 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. Nr27/94 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.
§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 okre-
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lonych 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

906
UCHWA£A Nr III/18/2002
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cych obszary:
 czêæ dzia³ki nr 258/1;
 dzia³ki nr 206/3; 206/4; 208/2 i 208/3;
obrêb Chmielno, 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 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹ce obszary:
 czêæ dzia³ki nr 258/1 o powierzchni 0,60 ha;
 dzia³ki nr 206/3; 206/4; 208/2 i 208/3 o powierzchni
2, 2127 ha;
po³o¿one we wsi Chmielno w gminie Chmielno, w których teren przeznacza siê na:
 us³ugi turystyki i rekreacji, us³ugi kultury,
 us³ugi turystyki, tereny rolne, zieleñ krajobrazow¹.
§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.
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.
Pensjonat  obiekt posiadaj¹cy co najmniej 7 pokoi ho-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

telowych, wiadcz¹cy ca³odzienne wy¿ywienie na rzecz
goci hotelowych.
Zieleñ krajobrazowa  jest to zieleñ urz¹dzona, w tym
drzewa i krzewy, eksponowane jako elementy panoramy
widokowej lub s¹siedztwo terenów publicznych.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI.
Czêæ dzia³ki nr 258/1:
UT, UK  us³ugi turystyki i rekreacji oraz us³ugi kultury:
 w strefie przywodnej (do 100 m od linii brzegowej
jeziora) dopuszcza siê realizacjê terenowych urz¹dzeñ sportowych i rekreacyjnych z zapleczem sanitarnym oraz amfiteatr,
 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
b) 10,5 m,
c) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
d) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min.
20°, maks. 50°,
e) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie z tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny, tynk, drewno i dachówkê ceramiczn¹. Wyklucza siê stosowanie sydingu.
 nieprzekraczalna linia zabudowy  100,0 m od linii
brzegowej jeziora.
Dzia³ki nr 206/3; 206/4; 208/2 i 208/3:
UT  us³ugi turystyki  dwa pensjonaty
 powierzchnia dzia³ki  minimum 4000,0 m2,
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 10%
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 10,5 m,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min.
20°, maks. 50°,
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 lokalizacjê funkcji dodatkowej 
mieszkañ dla w³acicieli pensjonatów,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ wewnêtrzn¹,
b) 15,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹,
c) 50,0 m od linii brzegowej jeziora.
R  tereny rolne.
ZK  zieleñ krajobrazowa.
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1.2. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu dzia³ki nr 258/1 drog¹ istniej¹c¹,
oznaczon¹ numerem ewidencyjnym 814. Droga
wewnêtrzna na terenie objêtym planem powinna
mieæ jezdnie o szerokoci 5,0 m z jednostronn¹ zatok¹ postojow¹ szerokoci 4,5 m na d³ugoci granicy z dzia³kami nr 797, 798, 799 i 800,pomniejszon¹
o plac do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5 m,
b) dojazd do terenów dzia³ek nr 208/2 i 208/3  us³ugi
turystyki  drog¹ istniej¹c¹, oznaczon¹ numerem
ewidencyjnym 208/1,
c) miejsca parkingowe na terenie dzia³ek nr 208/2 i 208/
3 nale¿y zapewniæ w granicach dzia³ki w iloci wyliczonej wg wskanika:
 1 mp/1pokój pensjonatowy,
 1 mp/10 zatrudnionych.
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  do sieci kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzanie wód opadowych na terenie dzia³ki
258/1  z dachów obiektów budowlanych nale¿y
odprowadziæ do gruntu w granicach dzia³ki, z terenu parkingu wody opadowe nale¿y oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych przed odprowadzeniem do gruntu (wpust w odleg³oci nie mniejszej
ni¿ 100,0 m od linii brzegowej jeziora),
e) odprowadzanie wód opadowych na terenie dzia³ek nr 208/2 i 208/3:
 z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu w granicach dzia³ki,
 z nawierzchni utwardzonych: placów manewrowych i parkingów, przed odprowadzaniem do
odbiornika lub sieci kanalizacji deszczowej wody
opadowe musz¹ byæ oczyszczone; na odprowadzanie wód do gruntu lub cieku wodnego nale¿y uzyskaæ pozwolenie w³aciwego organu.
Wyklucza siê odprowadzanie wód opadowych
na teren dzia³ek s¹siednich,
f) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
g) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
h) 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 przeznaczyæ na zieleñ krajobrazow¹. Na terenie dzia³ki nr 258/1 wzd³u¿
zatoki postojowej od strony granicy z terenami
mieszkaniowymi nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹. Istniej¹c¹ zieleñ bezwzglêdnie nale¿y zachowaæ.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar po³o¿ony jest w granicach Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego i zespo³u przyrodniczo  krajobrazowego Obni¿enie Chmieleñskie. Obowi¹-

zuj¹ tu zakazy i ograniczenia okrelone w Rozp. Woj.
Gd. Nr 5/94, 11/98 i 12/98 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr27/94
poz. 139, Nr59/98, poz. 294 i poz. 295),
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.,
d) dzia³ka nr 258/1 zlokalizowana jest na terenie objêtym
strefami ochrony archeologicznej. Strefy te obejmuj¹
cmentarzyska datowane na wczesn¹ epokê ¿elaza oraz
osady wielokulturowe. W zwi¹zku z powy¿szym, projekty zagospodarowania tych dzia³ek winny byæ opiniowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku.
W opinii archeologicznej okrelone zostan¹ zasady
ochrony konserwatorskiej dla poszczególnych obiektów archeologicznych.
§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 terenów objêtych niniejszymi planami.
§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,

 2639 

Poz. 906, 907

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 IV/25/2003
Rady Gminy w Gardei
z dnia 19 lutego 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na
2003 rok.
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,
Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) w zwi¹zku z art. 41
ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372)
Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y, w którym okrela
siê tak¿e zasady wynagradzania cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
§2
Zobowi¹zuje siê Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych do corocznego sk³adania Radzie
Gminy w Gardei szczegó³owej informacji z wykonania
uchwa³y.
§3
Do wdro¿enia niniejszej uchwa³y i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych zobowi¹zuje siê Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gardei.
§4
Uchwa³ê og³asza siê przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy
w Gardei oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Rutkowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/25/2003
Rady Gminy w Gardei
z dnia 19 lutego 2003 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
DLA GMINY GARDEJA NA ROK 2003
I. WSTÊP
30 sierpnia 2002 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
uchwali³ nowelizacjê ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
Wiêkszoæ wprowadzonych zmian obowi¹zuje ju¿ od
kilku miesiêcy.
Wa¿nym zadaniem samorz¹du gminnego wynikaj¹cym
z tej ustawy jest zadbanie o dostêpnoæ terapii uzale¿niania od alkoholu i wspó³uzale¿niania dla mieszkañców
Gminy Gardeja. Zale¿y od tego skutecznoæ innych dzia³añ podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i cz³onków ich rodzin.
Niniejszy program i jego realizacja stanowiæ bêd¹ kontynuacjê procesu przeciwstawiania siê narastaniu alkoholizmu wród mieszkañców gminy oraz zmniejszaniu
kosztów spo³ecznych i materialnych zwi¹zanych z piciem
i nadu¿ywaniem alkoholu na naszym terenie.
II. STAN PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Spo¿ycie alkoholu w Polsce po okresie du¿ego wzrostu w latach 1989  1992, gdy globalna konsumpcja osi¹gnê³a poziom 10  1 litrów 100% alkoholu na jednego
mieszkañca, pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych zmniejszy³o siê do poziomu 7  8 litrów na osobê.
Obserwuje siê tak¿e pozytywne zmiany w strukturze
spo¿ycia na rzecz wzrostu udzia³u procentowego napojów niskoprocentowych.
Szkody wynikaj¹ce z nadu¿ywania alkoholu wystêpuj¹
w bardzo ró¿nych obszarach polskiej rzeczywistoci. Nie
mo¿na ich unikn¹æ, ale mo¿na zmniejszyæ ich rozmiary
i dotkliwoæ.
Zdaniem wielu specjalistów, dla m³odego, rozwijaj¹cego siê organizmu nawet niedu¿e iloci alkoholu mog¹
byæ grone w skutkach zarówno doranie, jak i w odleg³ych nastêpstwach.
Dlatego Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Gardei w swoich dzia³aniach k³adzie najwiêkszy nacisk na przeciwdzia³anie temu procederowi
poprzez uwiadamianie najm³odszym mieszkañcom naszej gminy o szkodliwoci alkoholu i jego nastêpstwach.
III. ZADANIA DLA KOMISJI WED£UG USTAWY
O WYCHOWANIU W TRZEWOCI
I PRZECIWDZIA£ANIU ALKOHOLIZMOWI
1. Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu.
Realizacja tego zadania odbywaæ siê bêdzie poprzez:
a) finansowanie dodatkowych zajêæ terapeutycznych
dla pacjentów uzale¿nionych od alkoholu (w godzinach popo³udniowo  wieczornych lub w dni wolne
od pracy  dzia³a Klub AA w Gardei,
b) uzupe³nienie wyposa¿enia placówek w pomoce

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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i sprzêt niezbêdny dla prowadzenia zajêæ terapeutycznych,
c) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzale¿nionych od alkoholu i cz³onków ich rodzin.
2. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w
szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie.
Realizacja tego zadnia odbywaæ siê bêdzie poprzez:
a) Tworzenie i finansowanie bie¿¹cej dzia³alnoci wietlic socjoterapeutycznych i zatrudnianie wychowawców i socjoterapeutów.
b) dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym.
c) Dofinansowanie szkoleñ i kursów specjalistycznych
w zakresie pracy z dzieæmi z rodzin z problemem
alkoholowym oraz rozwijania umiejêtnoci prowadzenia zajêæ socjoterapeutycznych organizowanych
dla pedagogów, nauczycieli, którzy s¹ zatrudnieni w
tego typu placówkach lub deklaruj¹ gotowoæ podjêcia tej pracy.
3. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y.
Realizacja tego zadania odbywaæ siê bêdzie poprzez:
a) organizowanie na terenie szkó³ programów profilaktycznych dla dzieci i m³odzie¿y (Program NOE,
Elementarz),
b) prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych na
tematy zwi¹zane z problematyk¹ alkoholow¹.
4. Ustalanie szczegó³owych zasad wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych, przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub
poza miejscem sprzeda¿y oraz kontrolê przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
5. Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ
i osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych.
Realizacja tego zadnia odbywaæ siê bêdzie poprzez: tworzenie lokalnej koalicji trzewoci, tj. forum grupuj¹cego profesjonalistów, osoby wp³ywowe, zainteresowanie problematyk¹ polityki wobec alkoholu, a tak¿e entuzjastów (np. trzewych alkoholików, cz³onków ich
rodzin).
IV. WYNAGRODZENIA CZ£ONKÓW GMINNEJ
KOMISJI ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W GARDEI ZA UDZIA£
W KA¯DYM POSIEDZENIU
1. Dla Przewodnicz¹cego Komisji  20% najni¿szego wynagrodzenia,
2. Dla Sekretarza Komisji  15% najni¿szego wynagrodzenia,
3. Dla cz³onków Komisji  12% najni¿szego wynagrodzenia.
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UCHWA£A Nr VI/119/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 10 marca 2003 r.

poz. 1591 z 2001 r. ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806)  Rada
Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Nadaje siê ni¿ej okrelonym drogom po³o¿onym we
wsi Chwaszczyno nastêpuj¹ce nazwy ulic:
 droga  dzia³ka oznaczona nr 425/97 ulica Leopolda
Staffa,
 droga  dzia³ki oznaczone nr nr 425/95, cz.425/94
ulica Adama Asnyka,
 droga  dzia³ki oznaczone nr nr 425/96, cz.425/94
ulica Boles³awa Lemiana.
2. Mapka z oznaczonymi ulicami stanowi za³¹cznik* do
uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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ZARZ¥DZENIE Nr 291/03
Prezydenta Miasta Gdañska
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie miesiêcznych kosztów utrzymania jednego
podopiecznego w domach pomocy spo³ecznej w Gdañsku w 2003 r.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia 29 listopada 1990 r. (t.j. Dz. U.
Z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z pón. zm., Dz. U. 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Dz. U. 1998 r. Nr 117 poz. 756, Dz. U. 1998 r.
Nr 162, poz. 1118, Dz. U. 1998 r. Nr 162, poz. 1126, Dz. U.
1999 r. Nr 20 poz. 170,Dz. U. 1999 r. Nr 79, poz. 885, Dz. U.
1999 r. Nr 90,poz. 1001, Dz. U. 2000 r. Nr 12 poz. 136,
Dz. U. 2000 r. Nr 19, poz. 238, Dz. U. 2001 r. Nr 72 poz. 748,
Dz. U.2001 r. Nr 89, poz. 973, Dz. U.2001 r. Nr 88 poz. 961,
Dz. U. 2001 r. Nr 111 poz. 1194, Dz. U. 2001 r. Nr 122
poz. 1349, Dz. U. 2001 r. Nr 154 poz. 1792, Dz. U. 2003 r.
Nr 7 poz. 79) zarz¹dzam co nastêpuje:
§1
Na wniosek Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Gdañsku ustala siê, i¿ w 2003 miesiêczny
koszt utrzymania jednego podopiecznego w domach
pomocy spo³ecznej w Gdañsku wynosi:
1. Dom Seniora im. J. Paw³a II Gdañsk-Przymorze ul.
Fromborska 24  2 068, 45 z³.
2. Dom Pomocy Spo³ecznej Gdañsk  Sobieszewo ul. Turystyczna 23  1 748, 34 z³.
3. Dom pomocy Spo³ecznej Gdañsk  Orunia ul. Starogardzka 20  2 113, 89 z³.
4. Dom Pomocy Spo³ecznej Gdañsk  Oliwa ul. Polanki
121  1 928, 28 z³.

w sprawie nadania nazw ulic we wsi Chwaszczyno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142,

*) Za³¹cznika nie publikuje siê.
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§2

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
§3
Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Wojewódzkim
Dzienniku Urzêdowym.
Prezydent Miasta Gdañska
P. Adamowicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Lipusz,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Lipusz,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Lipusz,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Lipusz,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Lipusz,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Lipusz.
Rozdzia³ II. Gmina
§3
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UCHWA£A Nr VI/25/03
Rady Gminy Lipusz
z dnia 20 marca 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu Gminy Lipusz.
Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z pón. zm.), Rada Gminy
Lipusz uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Statut Gminy Lipusz, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XVIII/68/96 Rady Gminy w Lipuszu z dnia 16 lutego 1996 r. (ze zmianami) w sprawie przyjêcia Statutu Gminy w Lipuszu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Lipiñski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VI/25/2003
Rady Gminy Lipusz

1. Gmina Lipusz 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 Kocierskim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 10.920 ha.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali 1:25
000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1* do Statutu.
3. W Gminie funkcjonuj¹ jednostki pomocnicze  so³ectwa.
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 drzewo lipy wraz ze wstêg¹ rzeki
na niebiesko-zielonym tle.
2. Wzór herbu okrela uchwa³a Rady Gminy.
§7
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Lipusz.

STATUT GMINY LIPUSZ

Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze Gminy

Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne

§8

§1
Statut okrela:
1) ustrój Gminy Lipusz,
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
Lipusz, komisji Rady Gminy,
4) tryb pracy Wójta Gminy Lipusz,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Lipusz,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:

1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§9
Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 10
1. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy mog¹ gospodarowaæ
samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.
3. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, okrelaj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w
uk³adzie dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji 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.
5. Jednostki pomocnicze mog¹ podejmowaæ decyzje o
wydatkowaniu rodków bud¿etowych ka¿dorazowo do
kwoty ustalonej przez Radê
6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2-5, s¹ wi¹¿¹ce dla osób
sk³adaj¹cych owiadczenia woli w zakresie zarz¹du
mieniem Gminy.
7. rodki finansowe, o których mowa w ust. 2, przekazywane s¹ na odrêbne rachunki bankowe otwierane dla
poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upowa¿nione do dysponowania rodkami zgromadzonymi na poszczególnych rachunkach wskazuje siê
w umowach rachunków bankowych ka¿doczesnego
przewodnicz¹cego organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej.
§ 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
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e, wymienione w Statucie,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§ 16
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska
3) Rozwoju Gospodarczego i Bud¿etu
4) Owiaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
2. W sk³ad komisji sta³ych wchodzi nie mniej ni¿ 4 radnych
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.
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 poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.
§ 18
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci 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 Wiceprzewodnicz¹cego
Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko
§ 20
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
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§ 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 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.
§ 21
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego 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 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 Wójt Gminy.
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.
§ 26
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.
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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  Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z
wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na
14 dni przed sesj¹.
6. 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.
§ 28
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 podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji
§ 29
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 30
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 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.
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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 protokole.
§ 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 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.
§ 35
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy
Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.
§ 36
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê
Rady Gminy Lipusz.
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) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
6) wolne wnioski i informacje.
§ 39
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 38 pkt 2 sk³ada Wójt
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 Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3. Interpelacja ustna lub pisemna powinna zawieraæ krótkie przedstawienie stanu faktycznego, bêd¹cego jej
przedmiotem oraz wynikaj¹ce z tego faktu. pytania.
4. W okresie miêdzy kolejnymi sesjami radny mo¿e sk³adaæ interpelacje w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego lub Wójta uzyskuj¹c odpowied na pimie
w terminie 14 dni.
5. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby upowa¿nione do tego przez Wójta na
rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego
interpelacjê.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia
odpowiedzi.
§ 41
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 i 6 stosuje siê odpowiednio.
§ 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.

 2645 

Poz. 910
§ 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
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 ustawy 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.
§ 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 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.
§ 48
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê  Zamykam
sesjê Rady Gminy Lipusz.
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
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
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po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 51
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z
ka¿dej sesji protokó³.
2. Protokó³ sporz¹dzony jest w ci¹gu 14 dni od zakoñczenia sesji.
3. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
lub kasetê wideo któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y o jakiej mowa w § 38 pkt 1.
§ 52
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.
§ 53
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej lub kasety wideo 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.
§ 54
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.
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§ 55

5. Procedura g³osowania

1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.

§ 62

4. Uchwa³y
§ 56
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.
§ 57
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 Inspektora prawnego Urzêdu Gminy.
§ 58
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.
§ 59
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.
§ 60
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 61
1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.

W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 63
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 wiceprzewodnicz¹cego lub radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 64
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. Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej 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
§ 65
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.
§ 66
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
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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 § 66 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.
§ 67
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.
§ 68
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.
6. Komisje Rady
§ 69
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.
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§ 70

1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 71
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ
z³o¿enie Radzie sprawozdania
§ 72
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.
§ 73
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 74
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.
§ 75
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
7. Radni
§ 76
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.
§ 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.
§ 78
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
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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

Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony Z-ca przewodnicz¹cego oraz 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 wskazanych w
uchwa³ach Rady.
§ 87

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.

§ 82

§ 88

1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego i zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków
w liczbie nie mniej ni¿ dwóch.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej

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.

§ 83

Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
10 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca  d³u¿ej ni¿ 5 dni roboczych.

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

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje zastêpca Przewodnicz¹cego.
§ 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

§ 89

§ 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
oraz protoko³y kontroli wewnêtrznych i zewnêtrznych
kontrolowanej jednostki.
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 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 nie cierpi¹cych 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 nie cierpi¹ce 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 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.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

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 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
wszystkich obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego
podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2,
obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce
osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3
§ 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 5 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko 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 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.
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§ 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.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 100
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 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
31 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,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.
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¿ 4 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.
§ 104
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 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.
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§ 107

Rozdzia³ IX. Tryb pracy Wójta

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.

§ 116

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 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 110
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 111
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 5.
§ 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.

Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) przypisane jemu 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.
§ 117
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.
Rozdzia³ X. Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§ 120
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
§ 121
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 122
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w komórce organizacyjnej Urzêdu Gminy zajmuj¹cej siê obs³ug¹ Rady, w dniach pracy Urzêdu
Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ przez Sekretarza Gminy, 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.
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Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) po wys³uchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:

§ 126

§1

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie:
 ustawa o samorz¹dzie gminnym, ustawa o finansach
publicznych oraz inne ustawy.

1. Przyjmuje siê sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania
bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych za 2002
rok zamykaj¹ce siê kwotami:
1. Dochody
plan
14.041.097
wykonanie
13.688.741
w tym:
dotacje na zadania zlecone
plan
1.623.295
wykonanie
1.611.504
2. Wydatki
plan
15.153.408
wykonanie
13.565.774
w tym:
wydatki na zadania zlecone
plan
1.623.295
wykonanie
1.611.504
2. Bud¿et zamyka siê wynikiem plus
122.967 z³

Rozdzia³ XI. Postanowienia koñcowe
§ 125

911
UCHWA£A Nr VI/42/2003
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 15 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr III/12/2002 Rady Gminy
w Liniewie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na obszarze gminy Liniewo oraz wprowadzenia zwolnieñ od
tego podatku.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40,ust. 1 i art. 41,
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7, ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (j.t.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200,poz 1683), Rada Gminy
w Liniewie uchwala, co nastêpuje:

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§1
§ 3 pkt a otrzymuje brzmienie:
a) § 3 pkt a. nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ gminy
nie oddane w dzier¿awê, w³adanie, u¿ytkowanie oraz
zarz¹d, z wy³¹czeniem budowli stanowi¹cych w³asnoæ
gminy w postaci wodoci¹gów, oczyszczalni cieków,
wysypiska mieci i kanalizacji.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
D. Purzycki

913

§2

UCHWA£A Nr VII/51/03
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 16 kwietnia 2003 r.

Pozosta³a treæ Uchwa³y Nr III/12/2002 Rady Gminy w
Liniewie z dnia 6 grudnia 2002 r. pozostaje bez zmian.

w sprawie przyjêcia sprawozdania finansowego miasta
Kocierzyna za 2002 rok.

§3

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40,oraz 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.), art. 136
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pón. zm.) Rada Miasta
Kocierzyna po zasiêgniêciu opinii swych sta³ych komisji
uchwala:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

912
UCHWA£A Nr 17/50/2003
Rady Gminy w G³ówczycach
z dnia 15 kwietnia 2003 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za 2002 rok.

§1
Przyjmuje siê sprawozdanie finansowe miasta Kocierzyna za 2002 r. stanowi¹ce za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

Poz. 914, 915
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914
UCHWA£A Nr VII/55/03
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci.
Na podstawie: art. 18. ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r.- Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pón.
zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84 z pón. zm.) Rada Miasta Kocierzyna na wniosek
Burmistrza Miasta uchwala:
§1
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci grunty i budynki lub ich czêci wykorzystywane przez przedsiêbiorców w rozumieniu ustawy Prawo dzia³alnoci gospodarczej, na utworzenie nowych miejsc pracy lub
zwiêkszenie zatrudnienia.
2. Zwolnienie o którym mowa w pkt 1 obejmuje tylko
powierzchniê gruntów i budynków, w których zwiêkszenie zatrudnienia wynika z poszerzenia dzia³alnoci
gospodarczej o nowo oddane obiekty lub obiekty zosta³y zakupione od podmiotu, który nie wykorzystywa³
ich do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez
okres 12 miesiêcy od daty poprzedzaj¹cej z³o¿enie
wniosku.
3. Zwolnienie nie dotyczy nieruchomoci, które zajête by³y
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej przed wejciem w ¿ycie niniejszej uchwa³y.
§2
Zwolnienie o którym mowa w § 1 przys³uguje na okres:
a) 1 roku  je¿eli utworzono od 1 do 10 miejsc pracy,
b) 2 lata  je¿eli utworzono od 11 do 20 miejsc pracy,
c) 3 lata  je¿eli utworzono od 21 do 30 miejsc pracy,
d) 4 lata  je¿eli utworzono od 31 do 50 miejsc pracy,
e) 5 lat  je¿eli utworzono od 51do 70 miejsc pracy,
f) 6 lat  je¿eli utworzono od 71 do 100 miejsc pracy,
g) 7 lat  je¿eli utworzono powy¿ej 100 miejsc pracy.
§3
Zwolnienie o którym mowa w § 1 dokonywane jest na
wniosek przedsiêbiorcy, który powinien zawieraæ:
a) adres prowadzenia dzia³alnoci,
b) rodzaj prowadzonej dzia³alnoci,
c) zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o
pracê w przeliczeniu na pe³ne etaty w okresie poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku,
d) zwiêkszenie zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracê w przeliczeniu na pe³ny etat.
§4
1. W przypadku uzyskania zwolnienia przedsiêbiorca zobowi¹zany jest do:
a) sk³adania na pocz¹tku ka¿dego roku podatkowego
w okresie trwania zwolnienia informacji potwierdzaj¹cej uprawnienia do korzystania ze zwolnienia,
b) informowania organu podatkowego o ka¿dej zmianie powoduj¹cej utratê prawa do zwolnienia w terminie 14 dni od zaistnienia tych okolicznoci,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

c) zwrotu kwoty ulgi wraz z nale¿nymi odsetkami
w przypadku utraty prawa do zwolnienia przed zakoñczeniem terminu jej przyznania o którym mowa
w § 2,
2. Zasady o których mowa w punkcie 1 lit. c maj¹ równie¿ zastosowanie w przypadku nie wywi¹zania siê
przedsiêbiorcy z obowi¹zków wynikaj¹cych z punktu 1
lit. a, b.
§5
Do wymienionych wy¿ej zwolnieñ podatkowych maj¹
zastosowanie przepisy ustawy o nadzorowaniu pomocy
publicznej (Dz. U. Nr 141 poz. 1177 z 2002 r. z pón. zm.).
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

915
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/301-A/1601/2/2001/2003/II/KK
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Na wniosek Zak³adu Energetyki Cieplnej STAR  PEC
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Starogardzie Gdañskim z dnia
15 kwietnia 2003 r., na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón.
zm.), w zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne,
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki, zwany dalej Prezesem URE, zmieni³ decyzj¹ z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Nr OGD  820/301-A/1601/2/2001/2003/II/KK swoj¹ decyzjê z dnia 28 stycznia 2002 r., Nr OGD  820/301-A/19/
2001/2002/II/KK, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych
cen i stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej w/w decyzj¹, do dnia 31 sierpnia 2003 r. Pozwoli
to na dalsze stosowanie cen i stawek op³at zawartych
w drugiej taryfie dla ciep³a do czasu zatwierdzenia i wprowadzenia do rozliczeñ z odbiorcami trzeciej taryfy dla ciep³a, natomiast wniosek o zatwierdzenie trzeciej taryfy dla
ciep³a Przedsiêbiorstwo przed³o¿y Prezesowi URE w terminie do dnia 20 maja 2003 r.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 24 kwietnia 2003 r.
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