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§3

UCHWA£A Nr 38/VI/2003
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 10 marca 2003 r.

Dostawca wykonuje swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o
zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odprowadzania cieków udzielone
uchwa³¹ Rady Gminy w Przechlewie. Nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych prowadz¹cych dzia³alnoæ na zasadach okrelonych w ustawie (art. 16 ust. 3
ustawy).

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków na terenie Gminy Przechlewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591,z pón. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72 poz. 747) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§4

§1

Dostarczenie wody oraz odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê
lub odprowadzaniu cieków, zawartej miêdzy Dostawc¹
a Odbiorc¹, poza przypadkami wymienionymi w artykule 22 ustawy.

Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie Gminy Przechlewo, który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Rozdzia³ II
Zawieranie umów

§2

§5

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

1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków nastêpuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomoci zosta³a przy³¹czona do sieci.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma byæ dostarczana woda lub, z której maj¹
byæ odprowadzane cieki, a w uzasadnionych przypadkach z osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Dostawca zawiera
umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z Dostawc¹,
b) mo¿liwy jest odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach
oraz zasady ich utrzymania co winien udokumentowaæ stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
d) technicznie mo¿liwy jest sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw w
pozosta³ych lokalach.
5. Dostawca mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umów z
korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w
art. 6 ust. 4 i 5 ustawy, równie¿ w przypadku, gdy nie
s¹ spe³nione warunki, o których mowa w ust. 4.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 38/VI/2003
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 10 marca 2003 r.
REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków realizowanych na terenie Gminy Przechlewo, zwany dalej Dostawc¹.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Dostawcy polegaj¹ca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Dostawcy polegaj¹ca na odprowadzaniu
i oczyszczaniu cieków.
4. Ilekroæ w regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia
ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747).
§2
Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorc¹.

§6
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa winna okrelaæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w
przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
3. Umowa winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek
stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Dostawcê rodków technicznych
uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
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§7
Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy,
6) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
§8
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Dostawca uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie
art. 11 ustawy.
Rozdzia³ III
Obowi¹zki Dostawcy
§9
1. Dostawca ma obowi¹zek zapewniæ zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej iloci i pod odpowiednim cinieniem oraz dostawy wody i odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.
2. Wymagane cinienie wody okrelaj¹ przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.
3. Woda do spo¿ycia przez ludzi powinna odpowiadaæ
jakociowo wymaganiom okrelonym przez ministra
zdrowia.
§ 10
1. Dostawca zobowi¹zany jest do zapewnienia prawid³owej eksploatacji sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
2. Dostawca jest zobowi¹zany do informowania o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.
§ 11

2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.
Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ
§ 14
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez Dostawcê z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w
taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczanej wody
i odprowadzanych cieków.
§ 15
1. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê
i odprowadzone cieki w terminie okrelonym w fakturze, który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni od daty jej
dostarczenia.
2. Zg³oszenie przez Odbiorcê us³ug zastrze¿eñ co do wysokoci faktury nie wstrzymuje jej zap³aty.
3. W przypadku nadp³aty zalicza siê j¹ na poczet przysz³ych nale¿noci lub na ¿¹danie Odbiorcy us³ug, zwraca siê w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku w tej
sprawie.
§ 16
W przypadku awarii wodomierza stosuje siê rednie
zu¿ycie z ostatnich 6 miesiêcy przed awari¹.
§ 17
W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczaj¹cego cieki.
§ 18
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób uiszczania op³at.
2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿noci.
§ 19
Przy rozliczeniach z odbiorcami Dostawca zobowi¹zany jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ rady gminy b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§ 20

W razie d³u¿szej ni¿ 12 godzin przerwy w dostawie
wody Dostawca powinien zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody i poinformowaæ Odbiorców o jego lokalizacji.

Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie lub w
sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed
wejciem jej w ¿ycie.

§ 12

§ 21

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywalnym obni¿eniu jej jakoci
Dostawca powinien poinformowaæ Odbiorców w sposób
zwyczajowo przyjêty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzenie cieków.

§ 13

Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilenia publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

1. Dostawca zobowi¹zany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza g³ównego za wyj¹tkiem
wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzê¿onych dla celów ppo¿.

§ 22
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Dostawca obci¹¿a gminê na podstawie cen i stawek
ustalonych w taryfie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 29

Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci

W przypadku stwierdzenia przez Dostawcê lub organ
Inspekcji Sanitarnej obni¿enia jakoci dostarczanej wody,
Odbiorcy przys³uguje upust na zasadach okrelonych w
umowie.

§ 23

§ 30

1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.
2. Dostawca po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przy³¹czenie nieruchomoci w terminie do
30 dni od otrzymania wniosku.
3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹czeniowych jest wczeniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Dostawc¹, w terminie 14 dni od daty
otrzymania dokumentacji.
4. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków Dostawca dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia warunków
technicznych.
5. Dostawca rozpoczyna dostawê wody lub odprowadzanie cieków nie póniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorc¹.
§ 24
Realizacjê budowy przy³¹cza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeñ przewidzianych do lokalizacji wodomierza g³ównego jak równie¿ urz¹dzeñ pomiarowych
odprowadzanych cieków zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci
wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej.
§ 25
1. Je¿eli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzenie cieków nie stanowi inaczej odbiorca odpowiada
za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych
instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji
i przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym
w³¹cznie.
2. Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czêci¹
instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz legalizacja obci¹¿¹ eksploatatora instalacji.
3. Dostawca jest zobowi¹zany do usuniêcia awarii na
przy³¹czu do zaworu g³ównego lub trójnika.
Rozdzia³ VI
Obs³uga i prawa odbiorcy us³ug
§ 26
Dostawca powinien zapewniæ odbiorcom nale¿yty
poziom us³ugi, a szczególnie winien wyodrêbniæ stanowisko pracy do spraw obs³ugi klienta.
§ 27
Dostawca zobowi¹zany jest do udzielenia na ¿yczenie
klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej realizacji us³ugi, a przede wszystkim informacji taryfowych.
§ 28
Dostawca powinien reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie
na zg³oszone reklamacje nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu
3 dni.

O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków Dostawca powinien uprzedziæ odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.
Rozdzia³ VII
Prawa Dostawcy
§ 31
Dostawca ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci
jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody
Dostawcy b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 32
Dostawca ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na
dostawê wody lub odprowadzanie cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w art. 6 ustawy.
§ 33
Dostawca mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach
okrelonych w art. 6 ustawy.
§ 34
Dostawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy na dostawê wody lub na odprowadzanie cieków, jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug.
§ 35
Uprawnieni przedstawiciele Dostawcy maj¹ prawo
wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub
wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania
odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹du i napraw urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych bêd¹cych w posiadaniu Dostawcy, a
tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków wprowadzanych do sieci.
Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki odbiorców us³ug
§ 36
Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem
o zawarcie umowy do Dostawcy.
§ 37
Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
lub skutkami niskich temperatur, a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane oraz przed dostêpem osób nieuprawnionych.
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§ 38
Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Dostawcy o wszelkich stwierdzonych
uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia
pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.
§ 39
Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadomienia Dostawcy o zmianach w³asnociowych nieruchomoci lub zmianie charakteru u¿ytkowania lokalu.
§ 40
Odbiorca winien powiadomiæ Dostawcê o wszelkich
zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które
mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 41
Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Dostawcy o zrzutach awaryjnych
lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych od warunków
umowy.
§ 42
Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie cieków.
§ 43
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§ 44
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Dostawcê oraz nie
utrudniaj¹cy dzia³alnoci Dostawcy, a w szczególnoci do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody z instalacji
centralnego ogrzewania, itp.
2) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
3) poinformowania Dostawcy o w³asnych ujêciach
wody, w celu prawid³owego ustalenia op³at za odprowadzanie cieków,
4) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz
korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do
sieci.
Rozdzia³ IX
Przepisy karne i kary pieniê¿ne
§ 45
Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków:
1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa
w Rozdz. 2, pobiera wodê z urz¹dzeñ wodoci¹gowych,
podlega karze grzywny do 5.000 z³.

2. Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urz¹dzeniach pomiarowych lub zaworze odcinaj¹cym, podlega karze grzywny do 5.000 z³.
3. Kto nie dopuszcza przedstawiciela Dostawcy do wykonania czynnoci okrelonych w art. 7 ustawy podlega karze grzywny do 5.000 z³.
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa
w Rozdz. 2, wprowadza cieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolnoci albo
grzywny do 10.000 z³.
5. Obok orzeczenia kary organ orzekaj¹cy mo¿e na³o¿yæ
obowi¹zek zap³aty nawi¹zki na rzecz Dostawcy, w wysokoci 1.000 z³. za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³o
bezumowne pobieranie wody z urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub wprowadzanie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych tego przedsiêbiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust.
1- 4, nastêpuje na podstawie przepisów Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.
Rozdzia³ X
Postanowienia koñcowe
§ 46
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ Nr
38/VI/2003 z dnia 10 marca 2003 r. przez Radê Gminy Przechlewo.
§ 47
W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawa z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz.
747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na
podstawie ustawy.

917
UCHWA£A Nr VII/73/2003
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 17 kwietnia 2003 r.
w sprawie utworzenia obwodu g³osowania.
Na podstawie: art. 6, ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 14
marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr
57 poz. 507) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr
46, poz. 499 z pón. zm.) Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Tworzy siê obwód g³osowania nr 4 z siedzib¹ obwodowej komisji wyborczej w Domu Pomocy Spo³ecznej w
Cisewiu dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. Obwód obejmuje uprawnionych do g³osowania
pensjonariuszy Domu Pomocy Spo³ecznej w Cisewiu.
§2
Z obwodu nr 1 w Karsinie wy³¹cza siê pensjonariuszy
Domu Pomocy Spo³ecznej w Cisewiu.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§4

919

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

UCHWA£A Nr VIII/82/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski

918
UCHWA£A Nr VIII/76/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podwy¿szenia op³at za
korzystanie z parkingu i targowiska miejskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.); art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 62, poz. 718)  Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XLIII/326/97 Rady Miejskiej Starogardu
Gdañskiego z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie podwy¿szenia op³at za korzystanie z parkingu i targowiska
miejskiego wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
 skrela siê § 1 uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.

w sprawie utworzenia odrêbnych obwodów g³osowania na terenie miasta Starogardu Gdañskiego w celu
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w
dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602,
z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57
poz. 507)  na wniosek Prezydenta Miasta Starogardu
Gdañskiego Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Tworzy siê na terenie miasta Starogardu Gdañskiego 4
(cztery) odrêbne obwody g³osowania.
§2
Granice i numery odrêbnych obwodów g³osowania, o
których mowa w § 1 okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§3
Uchwa³a podlega przekazaniu do Komisarza Wyborczego w Gdañsku oraz do Wojewody Pomorskiego w
Gdañsku.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty poprzez zamieszczenie jej tekstu w prasie lokalnej i na tablicach og³oszeñ oraz w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

Lp.
1.
2.
3.
4.

Granice (lokalizacja) obwodu odrêbnego
Szpital w. Jana w Starogardzie Gdañskim
ul. Balewskiego 1
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdañskim
ul. Skarszewska 7
Dom Pomocy Spo³ecznej im. w. El¿biety w Starogardzie Gdañskim
ul. Hallera 27
Areszt ledczy w Starogardzie Gdañskim
ul. Kociuszki 30a

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VIII/82/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

Numer odrêbnego
obwodu g³osowania
20
21
22
23

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 920
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§2

UCHWA£A Nr VII/50/03
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz podaniu do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§3

w sprawie zmian w obwodach g³osowania.
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 57, poz. 507), Rada Miejska w Skarszewach uchwala,
co nastêpuje:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§1
Dokonuje siê zmian w sta³ych obwodach g³osowania
ustalonych uchwa³¹ nr 142/98 Zarz¹du Gminy w Skarszewach z dnia 7 wrzenia 1998 r. w sprawie obwodów
g³osowania dla wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Powiatu w Starogardzie Gd. oraz Rady
Miejskiej w Skarszewach jak w za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/50/03
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

Podzia³ Gminy Skarszewy na obwody g³osowania
Nr
obwodu
g³osowania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Granice obwodu g³osowania

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

SKARSZEWY ulice: Akacjowa, Bednarska, Bukowa, Brzozowa, Cisowa,
Chojnicka, Dêbowa, Drogowców, Dworcowa, Gdañska, Górna,
Szko³a Podstawowa
Jaminowa, Kasztanowa, Klonowa, Kocierska z wy³¹czeniem nr 1 i 3,
w Skarszewach
Kleszczewska, Krótka, Kwiatowa, Lena, £¹kowa, Grobla Mickiewicza,
Polna, Ró¿ana, Rzemielnicza, Sobieskiego, Sosnowa, Spokojna, Targowa, ul. Dworcowa 27
W¹ska, Wrzosowa, Zielona
SO£ECTWO: Wolny Dwór
Zespó³ Szkó³
SKARSZEWY ulice: Kopernika, czêæ ul. Kocierskiej nr 1 i 3, czêæ ul.
Publicznych
Starogardzkiej nr 1,3 i 5, Tczewska, Os. Gen. Sikorskiego
w Skarszewach
ul. Kopernika 3
SKARSZEWY ulice: Kamierowska, Kocielna, Kowalska, Ks.
ciegiennego, Kociuszki, M³yñska, Nad Stawem, Ogrodowa, Plac Gen. J.
Urz¹d Gminy
Hallera, Rzeczna, S³oneczna, Starogardzka z wy³¹czeniem nr 1,3 i 5,
w Skarszewach
Szkolna, w. Jana, Wczasowa, Wichrowa, Wybickiego, Wodna,
Pl. Gen. J. Hallera 18
Zak³adowa, Zamkowa, Zduñska.
SO£ECTWA: Kamierowo, Kamierowskie Piece
SO£ECTWA: Szczodrowo,
Szko³a Podstawowa
Bo¿epole Królewskie,
w Szczodrowie 34
Nowy Wiec
SO£ECTWA: Junkrowy,
Szko³a Podstawowa
Malary,
w Wiêckowach 25
Wiêckowy
Zespó³ Szkó³
SO£ECTWA: Jaroszewy,
Publicznych
Komin,
w Pogódkach
Pogódki
ul. Szkolna 3
Zespó³ Szkó³
SO£ECTWA: Demlin,
Publicznych
Godziszewo,
w Godziszewie
Mirowo Du¿e
ul. Gdañska 7
Szko³a Podstawowa
SO£ECTWA: B¹czek,
w Skarszewach
Czarnocin
Filia w B¹czku 1
Zespó³ Szkó³ Rolniczych
SO£ECTWA: Boles³awowo,
Centrum Kszta³cenia
Obozin
Praktycznego w
Boles³awowie 15
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§1

UCHWA£A Nr VII/100/2003
Rady Miasta Sopotu
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

W za³¹czniku do uchwa³y Nr XLIX/1488/2002 Rady Miasta Gdañska z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych, zmienionej uchwa³a Nr V/118/2003 Rady Miasta
Gdañska z dnia 23 stycznia 2003 r., w § 38 wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) w ust. 1 liczbê 15% zastêpuje siê liczb¹ 10%,
b) w ust. 2 liczbê 15% zastêpuje siê liczb¹ 10%.

w sprawie utworzenia obwodów g³osowania w szpitalach i w domach studenckich w Sopocie.
Na podstawie art. 6 ust. 1, pkt 2 i ust. 2 oraz art. 7 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) Rada Miasta Sopotu
uchwala, co nastêpuje:
§1
Tworzy siê obwody g³osowania w szpitalach i w domach studenckich w Sopocie dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
1. Obwód Nr 22 w Wojewódzkim Zespole Grulicy
i Chorób P³uc w Gdañsku, Oddzia³ Szpitalny w Sopocie, Al. Niepodleg³oci 618, z siedzib¹ obwodowej komisji na terenie szpitala.
2. Obwód nr 23 w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1/3, z siedzib¹
obwodowej komisji na terenie szpitala.
3. Obwód Nr 24 obejmuj¹cy Dom Studencki Nr 7 w Sopocie, ul. Armii Krajowej 111 i Dom Studencki Nr 8
w Sopocie, ul. 1 Maja 12, z siedzib¹ obwodowej
komisji w Domu Studenckim Nr 7.
4. Obwód Nr 25 obejmuj¹cy Dom Studencki Nr 9, ul. Bitwy pod P³owcami 64, z siedzib¹ obwodowej komisji w Domu Studenckim Nr 9.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

922
UCHWA£A Nr VIII/191/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych.
Na podstawie art. 18, ust. 1, oraz art. 40, ust. 2, pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806) oraz § 81 ust. 2 Statutu Miasta Gdañska  przyjêtego uchwa³¹ Nr XL/1226/2001 Rady Miasta Gdañska
z dnia 25 padziernika 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
Nr 101, poz. 1928 z dnia 14 grudnia 2001 r.), zm.: uchwa³a Nr LI/1504/2002 Rady Miasta Gdañska z dnia 11 lipca
2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 61, poz. 1404
z 17 wrzenia 2002 r.) Rada Miasta Gdañska uchwala, co
nastêpuje:

§2
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

923
UCHWA£A Nr VII/71/03
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania
w Domu Pomocy Spo³ecznej w Pelplinie.
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57,
poz. 507), w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r.  Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154,
poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984,
Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57,
poz. 507) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w
sprawie przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej tworzy siê odrêbny obwód g³osowania nr 12
z siedzib¹ w Domu Pomocy Spo³ecznej w Pelplinie i ustala
siê granice tego obwodu  Dom Pomocy Spo³ecznej w
Pelplinie ul. Szpitalna 1.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Kaszowicz

924
UCHWA£A Nr VI/88/03
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie utworzenia obwodów g³osowania w szpitalach dzia³aj¹cych na terenie gminy Kartuzy w referendum w sprawie przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 924, 925
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Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.  Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499 z pón. zm.) w zwi¹zku
z art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507)
Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy
Kartuzy uchwala, co nastêpuje:
§1
Tworzy siê obwody g³osowania w szpitalach dzia³aj¹cych na terenie gminy Kartuzy w referendum w sprawie
przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej:
1. Nr 16 dla pacjentów Szpitala Rehabilitacyjnego w
Dzier¿¹¿nie z siedzib¹ obwodowej komisji do spraw
referendum w Gdañskim Centrum Rehabilitacji w
Dzier¿¹¿nie
2. Nr 17 dla pacjentów Szpitala Powiatowego im. Dr
A. Majkowskiego z siedzib¹ obwodowej komisji do
spraw referendum w Kartuzach ul. F. Ceynowy 7.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kartuzy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 17 kwietnia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ w budynku
Urzêdu Gminy w Kartuzach, w biuletynie informacyjnym
Gminy Kartuzy Goniec Kartuski i rozplakatowaniu w
miejscach publicznych.

925
UCHWA£A Nr IX/53/2003
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie utworzenia obwodów g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia
referedum ogólnokrajowego w sprawie przystapienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57,
poz. 507) i art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602), uchwala siê
co nastêpuje:
§1
Dla przeprowadzenia w dniu 7 i 8 czerwca 2003 r. referendum ogólnokrajowego w sprawie przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, tworzy siê
10 obwodów g³osowania.
§2
Numery i granice obwodów g³osowania oraz siedziby
Obwodowych Komisji Wyborczych okrela wykaz obwodów g³osowania, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
E. Dunst

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Fedoruk
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IX/53/03
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

Numer
Obwodu

1

2

3

4

Granice Obwodu
Prabuty ulice:
Kwidzyñska, Grunwaldzka, Czarnieckiego, Kwiatowa, Polna, £¹kowa,
Ogrodowa, Reymonta, Orzeszkowej, Szkolna, Mickiewicza, Zamkowa,
Warszawska,
So³ectwo Raniewo:
Raniewo, Kleczewo, Podlasie.
Prabuty ulice:
¯eromskiego, Zielna, Podgórna, Warmiñska, Rolnicza, Okrê¿na, Pl.
Wolnoci, Malborska, Parkowa, Wincentego Pola, Mazurska, Mi³a,
Kopernika, Jagotty, Krótka, Prusa, Reja, Wa³owa, W¹ska,
Kraszewskiego, Rynek, Pl. Kociuszki, Legionów, D³uga,
Barczewskiego,
So³ectwo Julianowo: Julianowo, Julianowo – Kolonia G¹ski.
Prabuty ulice:
Obroñców Westerplatte, £ucka, Niepodleg³oci, Jagie³³y, Kisielicka,
Sucharskiego, Daszyñskiego, Wojska Polskiego, Rypiñska, Koszarowa,
Górna, Piaskowa.
Prabuty ulice:
Sanatoryjna, Kuracyjna, Kiepury, Patyry, D¹browskiego,
Wyszyñskiego, Cisowa, Krañcowa, Chopina, Chodkiewicza,
Kasztanowa, Pusta, Akacjowa, Sikorskiego, Wo³yñska, Winiowa,
Brzozowa,
So³ectwo Stary Kamieñ: Stary Kamieñ, Gra¿ymowo.

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej
Gimnazjum
w Prabutach
ul. Grunwaldzka 4
Tel. 2 782 028
Przedszkole Nr 4
w Prabutach
ul. Kopernika
tel. 2 782 355
Szko³a Podstawowa Nr 2
w Prabutach
ul. Obr. Westerplatte
tel. 2 782 135
Klub Nauczyciela
W Prabutach
ul. Brzozowa
Tel. 0 603 11 30 75
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8

So³ectwo Jakubowo: Jakubowo, Pachutki,
So³ectwo Obrzynowo: Obrzynowo,
So³ectwo Stañkowo: Stañkowo.
So³ectwo Antonin: Antonin, Kamienna,
So³ectwo Gdakowo: Gdakowo,
So³ectwo Górowychy: Górowychy, Górowychy Ma³e,
So³ectwo Rodowo: Rodowo, Rodowo Ma³e.
So³ectwo Laskowice: Laskowice,
So³ectwo Sypanica: Sypanica, Orkusz, Ka³dowo,
So³ectwo Szramowo: Szramowo,
So³ectwo Gonty: Gonty, M³ynisko.
So³ectwo Gilwa: Gilwa,
So³ectwo Ko³odzieje: Ko³odzieje, Kowale,
So³ectwo Pilichowo: Pilichowo,
So³ectwo Pólko: Pólko.

9

So³ectwo Grodziec: Grodziec
So³ectwo Trumiejki: Trumiejki.

10

Szpital Specjalistyczny w Prabutach
(obwód zamkniêty)

G³osowanie odbêdzie siê dnia 7 czerwca 2003 r. w
godz. od 6,00 do 20,00 i dnia 8 czerwca 2003 r. w godz.
od 6,00 do 20,00 w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych.
Burmistrz Miasta
i Gminy Prabuty
B. Paw³owski

926
ZARZ¥DZENIE Nr 48/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu w okrêgu wyborczym Nr 1.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz.
1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz.
1089 i Nr 214, poz. 1806) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Szko³a Podstawowa
w Obrzynowie
tel. 2 782 412
Zespó³ Szkó³ w Rodowie
Tel. 2 629 052
wietlica Wiejska
w Sypanicy
tel. 2 781 737
Budynek po Szkole Podstawowej
w Ko³odziejach
Tel. 2 782 261
Szko³a Podstawowa
w Trumiejkach
Tel. 2 782 068
Budynek Administracyjny
w Szpitalu Specjalistycznym
Tel. 2 782 009
§2

W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany bêdzie jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 13 lipca
2003 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu w okrêgu wyborczym Nr 1 w zwi¹zku z
wyganiêciem mandatu radnego Zbigniewa Przybysza
wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu.

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 48/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 24 maja 2003 r.

Treæ czynnoci
- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Burmistrza Dzierzgonia
informacji o granicach okrêgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okrêgu Nr 1
oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

do 29 maja 2003 r.

- powo³anie przez Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji Wyborczej dla
przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym Nr 1

do 13 czerwca 2003 r.

- zg³aszanie Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych wybieranych

do godz. 24.00

w okrêgu wyborczym

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 926, 927, 928
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- powo³anie przez Burmistrza Dzierzgonia Obwodowej Komisji Wyborczej na czas
przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych,
do 22 czerwca 2003 r.

- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Burmistrza Dzierzgania
informacji o granicy i numerze obwodu g³osowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji
Wyborczej powo³anej dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 28 czerwca 2003 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych wybieranych w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 29 czerwca 2003 r.

- sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Miejskim

12 lipca 2003 r.
13 lipca 2003 r.
godz. 6.oo-20.oo

- przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców
- g³osowanie

927
ZARZ¥DZENIE Nr 3
Drektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 15 kwietnia 2003 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie okrelenia obiektów,
urz¹dzeñ i instalacji wchodz¹cych w sk³ad infrastruktury zapewniaj¹cej dostêp do portów nie maj¹cych podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej i przystani morskich.
Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 110, poz. 967, Nr 166, poz. 1361, Nr 200,
poz. 1683) zarz¹dza siê, co nastêpuje.
§1
W zarz¹dzeniu Nr 12 Dyrektora Urzêdu Morskiego
w Gdyni z dnia 18 wrzenia 1997 r. w sprawie okrelenia
obiektów, urz¹dzeñ i instalacji wchodz¹cych w sk³ad infrastruktury zapewniaj¹cej dostêp do portów nie maj¹cych podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej i przystani morskich (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 61, poz. 202,
z 1999 Nr 31, poz. 101, Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego Nr 13,
poz. 104, z 1999 r. Nr 16, poz. 151) wprowadza siê nastepuj¹ce zmiany.
1) w § 2 ust. 1 pkt 2) litera c) wyrazy g³êbokoæ  1,8 m
zastêpuje siê wyrazami g³êbokoæ  2,4 m,
2) w § 2 ust. 1 pkt 3) litera c) wyrazy g³êbokoæ  1,8 m
zastepuje siê wyrazami g³êbokoæ  2,4 m.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dziennikach Urzêdowych Województw Pomorkiego i Warmiñsko  Mazurskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
I. Jagniszczak

928
POROZUMIENIE
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie wspólnej organizacji przez Powiat Pucki i Powiat Wejherowski teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów oddzia³ów wielozawodowych zasadniczych szkó³ zawodowych.
Na podstawie: art. 5 ust. 2,3 art. 73 ustawy z dnia

5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806) oraz art. 5 ust. 5a i art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759
i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz.1268 i Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194,
Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113,
poz. 948, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683) oraz
art. 111 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.)
pomiêdzy:
Powiatem Wejherowskim, reprezentowanym przez:
1. Józefa Reszke  Starostê Wejherowskiego
2. Gabrielê Lisius  Wicestarostê Wejherowskiego
a
Powiatem Puckim, reprezentowanym przez:
1. Artura Jab³oñskiego  Starostê Puckiego
2. Andrzeja Sitkiewicza  Wicestarostê Puckiego
§1
1. Przedmiotem porozumienia jest wspólna organizacja
teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla
uczniów klas wielozawodowych przez Powiat Pucki
i Powiat Wejherowski.
2. Porozumieniem objêci s¹ uczniowie klas wielozawodowych zasadniczych szkó³ zawodowych, dla których
organem prowadz¹cym jest Powiat Pucki i Powiat Wejherowski kszta³ceni w zawodach: cukiernik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik  operator pojazdów i maszyn rolniczych, krawiec, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, elektryk, monter  elektronik, elektromechanik, blacharz
samochodowy, piekarz, monter instalacji i urz¹dzeñ
sanitarnych, tapicer, lusarz, blacharz, stolarz, kucharz
ma³ej gastronomii, sprzedawca.
§2
1. Stawka za uczestnictwo uczniów na kursach teoretycznej nauki zawodu bêdzie ustalana ka¿dorazowo w drodze aneksu do niniejszego porozumienia, w dwóch
okresach rozliczeniowych:
1) od 01.01 do 30.06 ka¿dego roku,
2) od 01.09. do 31.12 ka¿dego roku.
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2. Na okres od 01.01 do 30.06. 2003 r. strony przyjmuj¹
wspóln¹ stawkê:
 140 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego cztery
tygodnie.
3. rodki finansowe przekazywane bêd¹ bezporednio z
kont szkó³ z danego powiatu kieruj¹cych uczniów na
naukê w systemie kursowym na konta szkó³ realizuj¹cych tê naukê.
4. Nale¿noci za kolejne okresy ustalane bêd¹ ka¿dorazowo w terminie do 5 dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego
kolejny okres rozliczeniowy.
5. rodki finansowe okrelone w ust. 3 zostan¹ przekazane na w³aciwe konto odpowiednio w terminach:
1) do 30 czerwca za okres okrelony w ust. 1 pkt 1,
2) do 20 grudnia za okres okrelony w ust. 1 pkt 2.
6. W przypadku wzrostu kosztów kszta³cenia w trakcie
trwania danego okresu rozliczeniowego powiat jest
obowi¹zany do niezw³ocznego poinformowania o tym
fakcie drug¹ stronê porozumienia.
§3
1. Porozumienie zawiera siê na czas nieokrelony.
2. Strony zastrzegaj¹ sobie prawo rozwi¹zania niniejszego porozumienia z zachowaniem 6  miesiêcznego
okresu wypowiedzenia zawartego w formie pisemnej.
3. Wszelkie zmiany i uzupe³nienia w treci porozumienia
zawierane bêd¹ w formie aneksu za zgod¹ obu stron.
§4
W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§5
1. Porozumienie zostaje podpisane w czterech egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
od dnia 1 kwietnia 2003 r.
3. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Powiat Wejherowski
Starosta
J. Reszke
Wicestarosta
G. Lisius

Powiat Pucki
Starosta
A. Jab³oñski
Wicestarosta
A. Sitkiewicz

929
OG£OSZENIE
Starosty Bytowskiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego organizacje pozarz¹dowe i fundacje, jednostki samorz¹du terytorialnego w powiecie bytowskim i Rada Powiatu Bytowskiego mog¹ zg³aszaæ po jednym kandydacie do sk³adu wy¿ej wymienionej rady, na adres:
Starosta Bytowski, ul. 1-go Maja 15, 77  100 Bytów.
Z up. Starosty
T. Borowski

930
OG£OSZENIE
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
o mo¿liwoci zg³aszania kandydatów na cz³onków
Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych.
Na podstawie art. 44c. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pon.
zm.)
PREZYDENT MIASTA SOPOTU
informuje o mo¿liwoci zg³aszania kandydatów
na cz³onków Powiatowej Spo³ecznej Rady
ds. Osób Niepe³nosprawnych
1. Przy Prezydencie Miasta Sopotu pe³ni¹cego funkcjê
Starosty utworzona zostanie Powiatowa Spo³eczna
Rada ds. Osób Niepe³nosprawnych bêd¹ca organem
opiniodawczo  doradczym.
2. Podmioty uprawnione do zg³aszania kandydatów na
cz³onków Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych:
 organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na rzecz osób
niepe³nosprawnych,
 fundacje dzia³aj¹ce na rzecz osób niepe³nosprawnych,
 jednostki samorz¹du terytorialnego.
3. Zg³oszenia kandydatów na cz³onków Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych wraz z uzasadnieniem sk³adaj¹ organizacje i organy wymienione w pkt 1 w formie pisemnej do Pe³nomocnika Prezydenta ds. Osób Niepe³nosprawnych w ci¹gu 14 dni od
daty ukazania siê og³oszenia.
4. Powo³anie przez Prezydenta Miasta Sopotu cz³onków
Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych nast¹pi w formie pisemnej w terminie 30 dni od
ostatniego dnia dokonywania zg³oszeñ.
5. Kadencja Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych trwa 4 lata.

w sprawie zg³aszania kandydatów do Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Niepe³nosprawnych przy
Starocie Bytowskim.
Na podstawie art. 44 b ust. 1 i art. 44 c ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U.
z 1997 r. nr 123, poz. 776 z pón. zm.) w zwi¹zku z § 9
ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej (Dz. U. nr 62, poz. 560), Starosta Bytowski informuje o mo¿liwoci zg³aszania kandydatów do Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Niepe³nosprawnych.
W terminie 14 dni od ukazania siê niniejszego og³osze-

Prezydent Miasta
J. Karnowski

931
OG£OSZENIE
Starosty Lêborskiego
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
Starosta Lêborski na podstawie art. 44 b ust. 1 oraz
art. 44 c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) w zwi¹zku z § 9 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 931
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i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie
organizacji oraz trybu dzia³ania wojewódzkich i powiatowych spo³ecznych rad do spraw osób niepe³nosprawnych (Dz. U Nr 62, poz. 560) zawiadamia organizacje pozarz¹dowe, fundacje oraz przedstawicieli jednostek samorz¹du terytorialnego (powiatów i gmin) z terenu Powiatu Lêborskiego o mo¿liwoci zg³aszania kandydatów
na cz³onków Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób
Niepe³nosprawnych w Lêborku.

Ka¿demu uprawnionemu podmiotowi przys³uguje prawo zg³oszenia jednego kandydata Termin zg³aszania kandydatów up³ywa w dniu 20 maja 2003 r.
Starosta
W. Piórkowski
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