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932
UCHWA£A Nr VII/28/03
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie przyznawania pierwszeñstwa w nabywaniu
lokali mieszkalnych ich najemcom.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, 41 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z pón. zm.) , art. 34 ust. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r., z pón. zm.)
Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co nastêpuje:
§1
Najemcy lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Nowa Karczma, maj¹ pierwszeñstwo w ich nabyciu, w drodze umowy kupna-sprzeda¿y, z zastrze¿eniem
art. 34 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomociami.
Pierwszeñstwo okrelone niniejsz¹ uchwa³¹ dotyczy równie¿ budynków mieszkalnych, w których znajduje siê tylko jeden lokal mieszkalny.
§2

raty, nie d³u¿ej ni¿ na 10 lat, z mo¿liwoci¹ wczeniejszej
sp³aty. W przypadku, gdy zap³ata ceny sprzeda¿y lokalu
mieszkalnego zostanie roz³o¿ona na raty roczne ustala
siê:
a) pierwsza rata p³atna jest nie póniej ni¿ do dnia zawarcia umowy przenosz¹cej w³asnoæ nieruchomoci, w
wysokoci 10% ceny,
b) nastêpne raty wraz z oprocentowaniem p³atne s¹ w
terminie do 31 marca ka¿dego roku; chyba, ¿e strony
w umowie sprzeda¿y okrel¹ inne okresy i terminy sp³at
rat,
c) nie sp³acona czêæ ceny podlega oprocentowaniu w
wysokoci 0,34 stopy redyskontowej weksli stosowanej przez N.B.P., obowi¹zuj¹cej na dzieñ 1 stycznia ka¿dego roku p³atnoci raty,
d) w razie nie sp³acenia rat w terminie bêd¹ liczone dodatkowo odsetki za zw³okê w wysokoci ustawowej.
Warunkiem roz³o¿enia zap³aty reszty ceny na raty jest
ustanowienie hipoteki na rzecz gminy zabezpieczaj¹c¹
sp³atê ceny lokalu wraz z oprocentowaniem lub ustalenie innego odpowiedniego zabezpieczenia.
§3

Uchyla siê Uchwa³ê nr XXXIII/180/98 Rady Gminy Nowa
Karczma z dnia 26 marca 1998 r.

Udziela siê bonifikaty przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych w nastêpuj¹cych wysokociach:
1. przy jednorazowej zap³acie (nie póniej ni¿ do dnia zawarcia umowy przenosz¹cej w³asnoæ nieruchomoci)
 50% ceny lokalu,
2. przy zap³acie ratalnej  20% ceny lokalu oraz w przypadku wczeniejszej sp³aty  3% za ka¿dy rok skrócenia 10 letniego ratalnego okresu sp³at lokalu.

§4

§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski

Nabywca zobowi¹zany jest do zwrotu kwoty równej
udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji (przy zastosowaniu wskaników cen towarów i us³ug konsumpcyjnych
og³oszonych przez Prezesa GUS w drodze obwieszczeñ
w Monitorze Polskim), je¿eli nabywca nieruchomoci
przed up³ywem 5 lat, licz¹c od dnia jej nabycia zby³ lub
wykorzysta³ nieruchomoæ na inne cele ni¿ mieszkalne.
Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej (w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o gospodarce nieruchomociami).

Z³o¿enie wniosków o nabycie lokali, o których mowa
w § 1 przez ich nabywców oznacza zwolnienie z obowi¹zku zbycia tych lokali w drodze przetargu.
§3

933
UCHWA£A Nr VII/27/03
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad sprzeda¿y najemcom lokali
mieszkalnych, znajduj¹cych siê w budynkach, stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Nowa Karczma oraz zasad stosowania bonifikat przy sprzeda¿y ww. lokali.
Na Podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40, 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z pón. zm.), art. 34 ust.
1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 1, art. 68 ust. 1 pkt
7, art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. Nr 46, poz. 543
z 2000 r., z pón. zm.) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co nastêpuje:
§1
Wartoæ lokalu okrela bieg³y rzeczoznawca. W przypadku obowi¹zku zap³aty podatku Vat, przy zbyciu lokali,
kwotê t¹ obci¹¿ony zostanie nabywca.
§2
Cena sprzeda¿y lokalu mo¿e byæ roz³o¿ona na roczne

§5
Warunki sprzeda¿y lokali mieszkalnych okrelon¹ niniejsz¹ uchwa³¹ dotycz¹ równie¿ budynków mieszkalnych, w których znajduje siê tylko jeden lokal mieszkalny.
§6
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej.
§7
Uchyla siê Uchwa³ê nr XXXIII/179/98 Rady Gminy Nowa
Karczma z dnia 26 marca 1998 r.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski
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934
UCHWA£A Nr VIII/57/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdañskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.
558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada
Miasta Pruszcz Gdañski po rozpatrzeniu sprawozdania z
wykonania bud¿etu miasta Pruszcza Gdañskiego za rok
2002 i zapoznaniu siê z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z
dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia absolutorium Burmistrzowi Pruszcza Gdañskiego za rok 2002 oraz
uchwa³¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku Nr
35/III/2003, z dnia 2 kwietnia 2003 r. do wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdañski o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Pruszcza Gdañskiego za rok
bud¿etowy 2002 uchwala co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach dzia³kowych (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr
85, poz. 390, zm. Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 965, z 2000 r. Nr 50,
poz. 581, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr
200, poz. 1683) Rada Miasta uchwala co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki zlokalizowane na gruntach wyznaczonych przez Gminê Miejsk¹ Pruszcz Gdañski w planie zagospodarowania przestrzennego na pracownicze ogrody dzia³kowe z wyj¹tkiem
budynków:
1) przekraczaj¹cych normy powierzchni ustalone w statucie Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców lub wydanym na
jego podstawie regulaminie pracowniczych ogrodów
dzia³kowych,
2) wykorzystywanych na dzia³alnoæ gospodarcz¹.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski

§1
Udziela siê Burmistrzowi Pruszcza Gdañskiego absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu miasta Pruszcza
Gdañskiego za rok 2002.
§2
Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y s¹:
1) sprawozdanie z wykonania bud¿etu miasta Pruszcza
Gdañskiego za rok 2002*,
2) wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 24 marca 2003 r. w
sprawie uchwalenia absolutorium Burmistrzowi Pruszcza Gdañskiego za 2002 r.*,
3) uchwa³a Nr 35/III/2003, z dnia 2 kwietnia 2003 r. sk³adu orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku*.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódzka
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski

935
UCHWA£A Nr VIII/59/2003
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie zwolnieñ przedmiotowych w podatku od nieruchomoci.
Na Podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214
poz. 1806), 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 ze zm; ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 200, poz. 1683)
*) Za³¹czników do uchwa³y nie publikuje siê.

936
UCHWA£A Nr VIII/60/2003
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie zwolnieñ przedmiotowych w podatku rolnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806), art. 13 e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm;
ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 200, poz. 1680) oraz art. 14
ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach dzia³kowych (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390, zm.
Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz.
668, z 1999 r. Nr 86, poz. 965, z 2000 r. Nr 50, poz. 581, z
2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz.
1683) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku rolnego dzia³ki zlokalizowane na
gruntach rolnych wyznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski
na pracownicze ogrody dzia³kowe.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 937
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937
UCHWA£A Nr VIII/61/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej
Pruszcz Gdañski na lata 2003-2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. 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, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 4 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 1
i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski na lata 2003-2007, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Pruszcza Gdañskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/61/2003
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w³asnych gminy w zakresie mieszkalnictwa, jak we wstêpie.
Program bêdzie wykorzystywany przy podejmowaniu
decyzji dotycz¹cych: wielkoci mieszkaniowego zasobu
miasta, remontów i modernizacji budynków mieszkalnych, sprzeda¿y lokali, nowych inwestycji, polityki czynszowej, finansowania dzia³alnoci operacyjnej i rozwoju
zasobu, a tak¿e innych  z zakresu zarz¹dzania i gospodarki zasobem jako nieruchomociami.
2. Stan istniej¹cy
2.1.Wielkoæ zasobu
Wg stanu na I 2003 r., mieszkaniowy zasób Gminy
Miejskiej Pruszcz Gdañski liczy³ 936 lokali mieszkalnych o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej (p.u.) 41.870 m2,
w tym 15 lokali socjalnych o ³¹cznej p.u. 234 m2.
Powy¿szy zasób znajdowa³ siê w 147 budynkach
mieszkalnych, z których 88 stanowi³o 100% w³asnoæ
miasta, oraz 59  stanowi¹cych wspó³w³asnoæ miasta i osób fizycznych (wspólnoty mieszkaniowe z
udzia³em miasta).
W tabeli nr 1 uwzglêdniono lokale mieszkalne bêd¹ce w³asnoci¹ Urzêdu Miasta i znajduj¹ce siê w budynkach: szkó³, przedszkoli, MOPS, lokalach u¿ytkowych oraz budynkach wspólnot mieszkaniowych nie
zarz¹dzanych przez TBS (ul. Ks. Wal¹ga, ul. Korzeniowskiego)
Tablica 1. Stan ilociowy mieszkaniowego zasobu miasta
Lp.

Wyszczególnienie

Iloæ

%

1

2

3

4

147

100

88

59,86

59

40,14

1.203

100

936

76

15
17

1
1

267

22

49.640,26

100

38.100,97

77

384.59
790,87

1

11.539,29

23

1.

w tym budynki:
• stanowi¹ce 100% w³asnoæ
miasta
• wspólnot mieszkaniowych z
udzia³em miasta
2.

Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej
Pruszcz Gdañski na lata 2003-2007
1. Wstêp
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 71, poz. 739), tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorz¹dowej nale¿y do zadañ w³asnych
gminy.
W celu realizacji ww. zadañ, gmina bêdzie tworzyæ i posiadaæ zasób mieszkaniowy. W sk³ad tego zasobu wchodz¹ lokale stanowi¹ce w³asnoæ gminy albo komunalnych
osób prawnych lub spó³ek prawa handlowego, utworzonych z udzia³em gminy, z wyj¹tkiem towarzystw budownictwa spo³ecznego.
Celem niniejszego Programu jest okrelenie g³ównych
za³o¿eñ i zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski, w latach 2003-07,
dla zapewnienia efektywnej i racjonalnej realizacji zadañ

£¹czna liczba budynków
mieszkalnych w zasobie

£¹czna liczba lokali
mieszkalnych w ww. budynkach
w tym:
• lokale stanowi¹ce w³asnoæ
miasta
w tym
– lokale socjalne
– pozosta³e lokale mieszkalne
• lokale osób fizycznych
(wykupione)

3.

£¹czna powierzchnia u¿ytkowa
lokali mieszkalnych w ww.
budynkach [m2]
w tym:
• lokale stanowi¹ce w³asnoæ
miasta
w tym:
– lokale socjalne
– pozosta³e lokale mieszkalne
• lokale osób fizycznych
(wykupione)

2.2.Standard zasobu
Wiêkszoæ budynków wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu miasta jest wiekowa. Sporód
Tablica 2. Mieszkaniowy zasób miasta  budynki mieszkalne wg lat wybudowania

L.p.

Lata wybudowania
budynków

Liczba
budynków

%

1

2

3

4

1.

do 1918 r.

15

10,20

2.

1919-44

71

48,31

3.

1945-60

42

28,57

4.

1961-80

10

6,80

5.

1981-90

3

2,04

6.

1990-2000

5

3,40

7.

po 2000

1

0,68

147

100,0

8.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Razem

wszystkich 147 budynków, 71 tj. 48,31% zbudowano
w latach 1919- 44, a 42 tj. 28,57% w latach 1945-60.
Istniej¹cy standard budynków w mieszkaniowym zasobie miasta, oceniany z punktu widzenia zainstalowanego wyposa¿enia technicznego, jest stosunkowo
niski. Wodoci¹g i kanalizacja znajduj¹ siê we wszystkich budynkach zasobu (100% budynków), gaz sieciowy  w prawie wszystkich (99,4%). Centralne
ogrzewanie  ju¿ tylko w 26,53% budynków, ciep³a
woda u¿ytkowa  w 10,88% budynków, ocieplenie
budynków  równie¿ w 6,12% budynków.
3. Prognoza wielkoci oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu miasta
3.1.Rodzaje lokali mieszkalnych i uprawnieni do ubiegania siê o najem
Zgodnie z ustaw¹ o ochronie praw lokatorów.., w
mieszkaniowym zasobie miasta, ze wzglêdu na standard, wyró¿nia siê lokale socjalne i lokale pozosta³e,
a ze wzglêdu na funkcjê  lokale zamienne. Wg ww.
ustawy:
 lokal socjalny jest to lokal nadaj¹cy siê do zamieszkania ze wzglêdu na wyposa¿enie i stan techniczny, o powierzchni pokoi przypadaj¹cej na cz³onka
gospodarstwa domowego najemcy nie mniejszej
ni¿ 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten
mo¿e byæ o obni¿onym standardzie,
 lokal zamienny powinien znajdowaæ siê w tej samej miejscowoci, co lokal dotychczasowy, wyposa¿ony w co najmniej takie urz¹dzenia techniczne,
jakie mia³ lokal u¿ywany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczasowym; warunek ten uwa¿a siê za spe³niony, je¿eli na cz³onka
gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni ³¹cznej pokoi, a w przypadku gospodarstwa 1-osobowego  20 m2.
Kategorie osób uprawnionych do ubiegania siê o
najem ww. lokali okrelaj¹ Zasady wynajmowania
lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu
miasta, w tym ew. zasady i kryteria wynajmowania

lokali, których najem jest zwi¹zany ze stosunkiem pracy, je¿eli w mieszkaniowym zasobie miasta wydzielone zostan¹ lokale przeznaczone na ten cel. Zasady te
uchwala Rada Miasta.
W szczególnoci zasady powy¿sze okrelaj¹ wysokoæ
dochodu gospodarstwa domowego uzasadniaj¹c¹ oddanie w najem lokalu i kryteria wyboru osób, którym
przys³ugujê pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu.
3.2.Lokale socjalne
Zapotrzebowanie
Prognozê zapotrzebowania na lokale socjalne w Pruszczu Gdañskim, w latach 2003  07, przyjêto na poziomie ok. 91 lokali, przy nastêpuj¹cych za³o¿eniach:
1) liczba oczekuj¹cych uprawnionych do lokalu socjalnego, wg stanu na styczeñ 2003 r.  21 osób
(rodzin) w tym 3 rodziny z wyroków s¹dowych
(1 bezdomny.)
2) rednia liczba prawomocnych orzeczeñ s¹du o eksmisji z prawem do lokalu socjalnego  ok. 5 rocznie.
3) liczba osób (rodzin), znajduj¹cych siê w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, spe³niaj¹cych ustalone dla lokali socjalnych kryterium dochodow 
ok. 9 rocznie.
Liczba istniej¹cych lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym miasta, wg stanu na styczeñ 2003 r., wynosi³a 15. Oznacza to, ¿e zapewnienie bie¿¹cego zaspokajania ww. potrzeb w latach 2003  07 wymaga
pozyskania dodatkowo ok. 76 lokali socjalnych.
Mo¿liwoci zaspokojenia potrzeb
Zak³ada siê, ¿e potrzebne lokale socjalne bêd¹ pozyskane przede wszystkim z nastêpuj¹cych róde³:
·
istniej¹ce lokale substandardowe w mieszkaniowym
zasobie miasta, po ich zwolnieniu przez obecnych najemców, w wyniku ruchu naturalnego lub zamiany,
·
adaptowane na ten cel pomieszczenia i budynki niemieszkalne, bêd¹ce w³asnoci¹ miasta lub innych
podmiotów, zakupione lub wynajête przez miasto.
Prognoza poda¿y
1) Przekwalifikowanie budynków na socjalne: przy ul.
Grunwaldzkiej 71 piêtro, Przy Torze 16, 18, 20 A, B,
C, po ich zwolnieniu przez dotychczasowych najemców  39 lokali.
2) Lokale socjalne z odzysku w wyniku nie przed³u¿ania umów najmu dotychczasowym najemcom (np.
na skutek przekroczenia progu dochodowego).
Tablica 3. Bilans lokali socjalnych
Lp.
1

2

1.

Liczba lokali socjalnych –
stan na pocz¹tek roku

2.
3.

Prognoza na rok

Wyszczególnienie

Przyrost liczby lokali
socjalnych w roku
Liczba lokali socjalnych –
stan na koniec roku

2003 2004
4
5

Uwagi

2005
6

2006
7

2007
8

15

15

23

29

44

-

8

6

15

10

15

23

29

44

54

9

Podsumowanie
Jak wynika z ww. bilansu, do koñca 2007 r. nie zostanie w pe³ni zaspokojone zapotrzebowanie na lokale
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Nie jest mo¿liwe ca³kowite zlikwidowanie tej luki do
koñca 2007 r. Przyjêto zatem, ¿e w latach 2003  07
zostanie pozyskanych do zasobu mieszkaniowego
miasta ok. 120 lokali, co oznaczaæ bêdzie zmniejszenie niedoboru o 49,7%.
Przyjêto, ¿e cel ten zostanie osi¹gniêty poprzez racjonalizacjê zasiedlenia istniej¹cych lokali mieszkalnych
w zasobie miasta, po³¹czon¹ z budownictwem nowych mieszkañ w formule TBS, wg nastêpuj¹cych
zasad:
1) Istniej¹cym najemcom lokali komunalnych oferowane bêd¹ lokale w TBS  ABK, z puli miasta jako
partycypanta w budownictwie TBS, pod warunkiem zwolnienia zajmowanego lokalu.
2) Zwolnione lokale komunalne wynajmowane bêd¹
najemcom z listy osób zakwalifikowa-nych do zawarcia umowy najmu.
Przewiduje siê równie¿ pozyskiwanie lokali mieszkalnych do zasobu miasta poprzez:
 zamianê nieruchomoci gruntowych miasta na
nowe lokale mieszkalne,
 budowê nowych lokali komunalnych.
Prognoza poda¿y
1) Liczba lokali mieszkalnych zwalnianych przez dotychczasowych najemców w wyniku ruchu naturalnego  ok. 2 lokali rocznie.
2) Lokale mieszkalne zwalniane przez dotychczasowych najemców w zwi¹zku z przejciem ich do lokali czynszowych zbudowanych w formule TBS 
ok. 8 lokali rocznie.
3) Adaptacja i modernizacja lokali niemieszkalnych na
pe³nowartociowe lokale komunalne i/lub zakup takich lokali  do koñca 2007 r.  ok. 2 lokali rocznie.
4) Zamiana nieruchomoci gruntowych miasta na
nowe lokale mieszkalne  2 lokale rocznie.
5) Budowa nowych komunalnych lokali mieszkalnych,
od 2003 r., ³¹cznie ok. 36 lokali  po 16 lokali co 2
lata.(styczeñ 2003 r. oddano do u¿ytku 16 lokali
mieszkalnych).
Bilans

socjalne. Brakowaæ bêdzie jeszcze ok. 22 lokali. Przyjmuje siê, ¿e braki te zostan¹ zaspokojone w latach
nastêpnych.
3.3.Pozosta³e lokale mieszkalne
Zapotrzebowanie
Prognozê zapotrzebowania na pozosta³e lokale mieszkalne w Pruszczu Gdañskim w latach 2003  07 przyjêto na poziomie ok. 241 lokali, przy nastêpuj¹cych
za³o¿eniach:
1) niezrealizowane wnioski o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta wg stanu na styczeñ 2003 r.
 82 lokale i 17 na lokale zamienne,
2) lokale zamienne na przekwaterowania z budynków
przeznaczonych do rozbiórki, z powodu z³ego stanu technicznego, nieop³acalnoci remontu, oraz
zmian planu zagospodarowania przestrzennego,
wg wykazu: Grunwaldzka 49 (5 lokali), 51 (4 lokale), 59 (1 lokal), 61 (3 lokale), 69 (4 lokale), 77 (1
lokal), ul. Wojska Polskiego 13 (8 lokali), 15 (2 lokale) 56 (2 lokale), ul. Ga³czyñskiego 7 (1 lokal), ul.
Prusa 2 (1 lokal), ³¹cznie 32 lokale; rednio ok. 6
lokali rocznie,
3) potrzeby lokali zamiennych dla osób (rodzin),
uprawnionych z mocy ustawy do otrzymania lokalu zamiennego, poza wymienionymi w p. 2 (np.
wykwaterowania z lokali z innych zasobów, z powodu zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia)  ok. 2 lokale
rocznie (2 * 5 = 10 lokali),
4) potrzeby osób (rodzin) o niskich dochodach,
uprawnionych do ubiegania siê o lokal z mieszkaniowego zasobu miasta (spe³niaj¹ce wymogi przyjête w Zasadach wynajmowania lokali.. o których
mowa w p. 3.1  ok. 20 lokali rocznie (5 * 20 = 100
lokali).
Mo¿liwoci zaspokojenia potrzeb
Mieszkaniowy zasób miasta wg stanu na pocz¹tek
2003 r. liczy³, poza lokalami socjalnymi, 921 lokali.
Zasób ten jest niewystarczaj¹cy. Niezbêdn¹ dodatkow¹ liczbê lokali, która zapewni³aby bie¿¹ce zaspokajanie potrzeb mieszkañców miasta Pruszcz Gdañski
szacuje siê na ok. 241 lokali.

Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Liczba lokali mieszkalnych (poza lokalami
socjalnych) – stan na pocz¹tek roku
Prognoza ubytków lokali mieszkalnych na
skutek
rozbiórki budynków
•
przekwalifikowanie na lokale
•
socjalne
Prognoza przyrostów lokali mieszkalnych wg
róde³:
adaptacja i modernizacja lokali
•
niemieszkalnych na mieszkalne
budowa lub zakup nowych lokali
•
mieszkalnych
zamiana nieruchomoci grunto•
wych na lokale mieszkalne
Liczba lokali mieszkalnych z odzysku –
przejcie do lokali TBS
Liczba lokali mieszkalnych z odzysku – ruch
naturalny
Liczba lokali mieszkalnych (poza socjalnymi)
– stan na koniec roku

2.

3.

4.
5.
6.

Poz. 937
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Tablica 4. Bilans lokali mieszkalnych

2003
4

Prognoza na rok
2004
2005
2006
5
6
7

2007
8

921

947

938

953

944

-13

-7

-6

-7

-8

-6

-15

-10

-

2

2

2

2

16

-

16

-

16

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

2

3

2

4

2

947

938

953

944

955

Uwagi
9

 2675 

Poz. 937

Podsumowanie
Z ww. bilansu wynika, ¿e do koñca 2007 r. nie zostanie w pe³ni zaspokojone zapotrzebowanie na lokale
mieszkalne z zasobu miasta. Brakowaæ bêdzie jeszcze ok.121 lokali. Przyjmuje siê, ¿e bêd¹ one pozyskiwane w dalszych latach.
3.4.Bilans lokali z mieszkaniowego zasobu miasta
W wyniku przedstawionych powy¿ej zmian w mieszkaniowym zasobie miasta Pruszcz Gdañski, na koniec
2007 r. przewiduje siê nastêpuj¹c¹ wielkoæ zasobu:
54 lokale socjalne
955 lokali pozosta³ych
Razem
1009 lokali mieszkalnych
Uwaga: Powy¿sze liczby nie uwzglêdniaj¹ sprzeda¿y
lokali mieszkalnych najemcom oraz wniesienia do TBS
 ABK czêci budynków, w celu ich modernizacji z
udzia³em preferencyjnych kredytów z KFM.
4. Plany remontów i modernizacji budynków mieszkalnych zasobu
4.1.Potrzeby remontów i modernizacji zasobu
Mieszkaniowy zasób miasta Pruszcz Gdañski obejmuje w wiêkszoci budynki wykonane w starych technologiach, o nie najlepszym stanie technicznym i d³ugim okresie u¿ytkowania. Jako cele remontów i modernizacji zasobu miasta przyjmuje siê:
 utrzymanie stanu technicznego budynków na poziomie zapewniaj¹cym bezpieczeñstwo ludzi i mienia, ochronê zdrowia i ¿ycia ludzi w pomieszczeniach,
 zapewnienie u¿ytkowania budynków, pomieszczeñ
i urz¹dzeñ,zgodnie z przeznaczeniem, zaopatrzenia
w wodê, gaz, energiê ciepln¹ i elektryczn¹, (z mo¿liwoci¹ oszczêdzania mediów), odprowadzenia
cieków, usuwania odpadów sta³ych oraz ochronê
p.po¿.,
 utrzymanie w³aciwego stanu estetycznego budynków, a w przypadku wpisanych do rejestru zabytków, zachowania ich wartoci podlegaj¹cych
ochronie konserwatorskiej.
Przyjmuje siê, ¿e prace remontowo  modernizacyjne w zasobie realizowane bêd¹ jako:
1) naprawy bie¿¹ce  finansowane z wp³ywów z czynszu (koszty),
2) naprawy g³ówne i modernizacja  finansowane ze
rodków inwestycyjnych, z bud¿etu miasta, oraz z
kredytów, w tym preferencyjnych,
3) rewitalizacja  finansowana jak poz. 2.
W zale¿noci od charakteru w³asnoci budynków
mieszkalnych oraz skali przedsiêwziêæ bêd¹ one realizowane jako zadania dotycz¹ce budynków o 100%
w³asnoci miasta oraz budynków wspólnot mieszkaniowych z udzia³em miasta.
4.2.Budynki stanowi¹ce 100% w³asnoæ miasta
1) Stan dotychczasowy
W latach 1999  2002 prace remontowo  modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie miasta ogranicza³y siê prawie w ca³oci do najpilniejszych remontów bie¿¹cych. By³y to g³ównie: remonty dachów, przemurowywanie kominów, docieplenia
budynków, remonty elewacji, itp. W kolejnych latach na remonty te wydatkowano nastêpuj¹ce kwoty:
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 finansowane przez TBS  ABK z czynszów:
1999 r.  270 tys. z³, 2000 r.  362 tys. z³, 2001 r. 
264 tys. z³, 2002 r.  277 tys. z³.
 finansowane przez miasto: 1999 r.  320 tys. z³,
2000 r.  348 tys. z³, 2001 r.  330 tys. z³, 2002 r.
685 tys. z³. + dotacje celowe.
Ograniczone, w stosunku do rzeczywistych potrzeb,
zakresy robót i poniesione nak³ady, limitowa³ brak
rodków spowodowany zbyt niskimi czynszami
oraz napiêtym bud¿etem miasta.
2) Program prac na lata 2003  07
Naprawy bie¿¹ce
Najpilniejsze naprawy bie¿¹ce w mieszkaniowym
zasobie miasta Pruszcz Gdañski w latach 2003  07
obejmowaæ bêd¹ m.in.: remonty dachów, przemurowywanie kominów, przestawianie pieców, wykonanie izolacji pionowych i osuszanie budynków,
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remonty
elewacji wraz z ociepleniem budynków, malowanie klatek schodowych, itp.
Termomodernizacja
Przyjêto, ¿e w mieszkaniowym zasobie miasta, w
latach 2003  07, w ramach termomodernizacji,
wykonywane bêd¹ prace obejmuj¹ce: docieplanie
budynków mieszkalnych, wymianê wêz³ów cieplnych i ca³ych systemów grzewczych, oraz inne 
maj¹ce na celu zmniejszenie zu¿ycia ciep³a itp. w
zakresie przewidzianym ustaw¹ o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych.
Przewiduje siê, ¿e w mieszkaniowym zasobie miasta, termomodernizacji zostan¹ poddane nastêpuj¹ce budynki:
1) ul. Grunwaldzka 75, 48, 50, 52,
2) ul. Powstañców Warszawy 6, 14, 16
3) ul. Krótka 14,
4) ul. 10 Lutego 7,
5) ul. Wojska Polskiego 26, 28,
6) ul. Obr. Wybrze¿a 1,
7) ul. S³owackiego 28.
Naprawy g³ówne i modernizacja
Naprawy g³ówne i modernizacja budynków w zasobie mieszkaniowym miasta Pruszcz Gdañski, w
latach 2003  07, obejmowaæ bêd¹ m.in. nastêpuj¹ce prace:
1) remonty czêci wspólnych budynków  malowanie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty dachów,
2) wykonanie izolacji pionowej, ocieplenie budynków, remonty elewacji,
3) przemurowanie kominów, przestawienie pieców,
modernizacje systemów grzewczych,
4) wymiana instalacji wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznej,
5) ³¹czenie ma³ych lokali w wiêksze, nadbudowy,
przebudowy i adaptacje strychów i pomieszczeñ
u¿ytkowych na mieszkalne, adaptacja parterów
na lokale u¿ytkowe.
W tym okresie naprawom g³ównym i modernizacji
powinny zostaæ poddane m.in. nastêpuj¹ce budynki mieszkalne: ul. Grunwaldzka 11, ul. Powstañców
Warszawy 1, ul. Kopernika 1, ul. Krótka 6, ul. Wojska Polskiego 44, 46.
Przyjmuje siê, ¿e w latach 2003-2007 na naprawy
g³ówne i modernizacjê budynków mieszkalnych z
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zasobu miasta wydatkowane bêd¹ kwoty nie ni¿sze ni¿
350 tys. z³ rocznie.
Dla sfinansowania ww. robót zak³ada siê korzystanie
m.in. z:
1) preferencyjnych kredytów z KFM, udzielanych przez
BGK, wg ustawy o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego,
2) dop³at do odsetek od kredytów remontowych wprowadzonych ustaw¹ o dop³atach do oprocentowania kredytów udzielonych na remonty budynków
mieszkalnych, po jej faktycznym uruchomieniu po
2003 r.,
3) kredytów i po¿yczek komercyjnych.
Rewitalizacja
Dla potrzeb niniejszego programu przyjêto, ¿e przez rewitalizacjê bêdzie siê rozumieæ naprawy g³ówne oraz
modernizacjê budynków mieszkalnych, zabytkowych
i podlegaj¹cych ochronie konserwatorskiej, przy zacho-

waniu lub odtworzeniu ich walorów architektonicznych,
historycznych i kulturowych.
Zak³ada siê, ¿e w latach 2003-07 rewitalizacji poddane
zostan¹ nastêpuj¹ce budynki: ul. Grunwaldzka 12, 14, 16,
21 i 71 A, ul. Krótka 6, ul Chopina 22 (pa³acyk), Finansowanie rewitalizacji odbywaæ siê bêdzie w taki sam sposób jak napraw g³ównych i modernizacji. W przypadku
uchwalenia zapowiadanej ustawy o rewitalizacji  ew. wg
tej ustawy.
Nak³ady
Przyjmuje siê, ¿e finansowanie remontów i modernizacji odbywaæ siê bêdzie wg szczegó³owych programów,
w ujêciu rzeczowym i finansowym, ustalanych przez Burmistrza Pruszcza Gdañskiego, na ka¿dy rok objêty programem.
Przewidywane nak³ady na naprawy bie¿¹ce oraz ³¹cznie na termomodernizacjê, naprawy g³ówne, modernizacjê i rewitalizacjê przedstawia Tablica 5.

Tablica 5. Planowane nak³ady na remonty i modernizacjê w latach 2003-07
Nak³ady w tys. z³ w latach
Lp.
1

Rodzaj remontu
2

1.

Naprawy bie¿¹ce

2.

Naprawy g³ówne,
termomodernizacja, modernizacja
oraz rewitalizacja

2003

2004

2005

2006

2007

3

4

5

6

7

291

311

327

344

361

nie mniej
ni¿ 350

nie mniej
ni¿ 350

nie mniej
ni¿ 350

nie mniej
ni¿ 350

nie mniej
ni¿ 350

Wiêkszoæ prac remontowo-modernizacyjnych bêdzie
wymaga³a lokali zamiennych dla przekwaterowania
najemców, na czas wykonywania robót lub na sta³e.
Potrzeby lokali rotacyjnych na te cele szacuje siê na 7
lokali w roku.
4.3.Budynki wspólnot mieszkaniowych z udzia³em miasta
W Pruszczu Gdañskim funkcjonuje program udzielania po¿yczek na sfinansowanie kosztów remontów
nieruchomoci wspólnych, w budynkach wspólnot
mieszkaniowych z udzia³em miasta, wprowadzony
uchwa³¹ Zarz¹du Miasta z dnia 16 listopada 1999 r., z
upowa¿nienia Rady Miasta z dnia 15 marca 1999 r.
Po¿yczki mog¹ byæ udzielane na okres do 5 lat, z rocznym oprocentowaniem w wysokoci 20-50% stopy
kredytu lombardowego, udzielanego przez NBP. O
po¿yczkê mog¹ siê ubiegaæ wspó³w³aciciele nieruchomoci, których dochody nie przekracza³y 100%
najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym lub 150%  przy jednoosobowym.
Dotychczasowe wyniki programu nie s¹ jednak zachêcaj¹ce. Z ww. po¿yczki skorzysta³a jak dot¹d tylko jedna wspólnota.
Poniewa¿ wielu wspó³w³acicieli budynków wspólnot
mieszkaniowych z udzia³em miasta nadal nie bêdzie
staæ na ponoszenie kosztów remontów i modernizacji, programy wspierania finansowego tych przedsiêwziêæ przez miasto s¹ potrzebne.
Konieczna jest dalsza modyfikacja istniej¹cego programu wspierania wspólnot mieszkaniowych w kierunku zwiêkszenia jego atrakcyjnoci.

5. Plan sprzeda¿y lokali mieszkalnych
5.1.Stan dotychczasowy
W Pruszczu Gdañskim w sprawach sprzeda¿y mieszkañ komunalnych obowi¹zuj¹, podjête na podstawie
ustawy o gospodarce nieruchomociami, uchwa³y
Rady Miasta: Nr L/348/98 z dnia 19 marca 1998 r., Nr
LIV/387/98 z dnia 29 maja 1998 r., Nr XXXIII/263/2001
z dnia 30 maja 2001 r., oraz Nr XXXVII/287/2001 r. z
dnia 29 sierpnia 2001 r. oraz uchwa³a Nr 146/2000 r.
Zarz¹du Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 3 padziernika
2000 r.
Najistotniejsze postanowienia ww. uchwa³ s¹ nastêpuj¹ce:
a) sprzeda¿ lokali mieszkalnych prowadzona jest na
rzecz najemców, z którymi najem zosta³ nawi¹zany
przed dniem 12 listopada 1994 r., na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, pod warunkiem
zgodnoci funkcji budynku z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.
b) sprzeda¿ lokali nastêpuje za cenê odpowiadaj¹c¹
wartoci ustalonej przez bieg³ego, powiêkszon¹ o
koszty przygotowania do sprzeda¿y.
c) wy³¹czeniu ze sprzeda¿y podlegaj¹ lokale mieszkalne przydzielone na czas okrelony, lokale przeznaczone do rozbiórki oraz lokale w domach, o których zwrot wystêpuj¹ byli w³aciciele lub nastêpcy
prawni tych w³acicieli.
d) Burmistrz Pruszcza Gdañskiego mo¿e stosowaæ ulgi
w cenie sprzeda¿y ustalonej przy uwzglêdnieniu
wartoci lokalu okrelonej przez bieg³ego, jak ni¿ej:
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 80% zni¿ki (od dnia 30 maja 2001 r.  90%)  przy
równoczesnym wykupie wszystkich lokali mieszkalnych w budynku, w którym nie sprzedano
jeszcze ¿adnego lokalu oraz budynki mieszkalne, w których znajduje siê tylko jeden lokal mieszkalny,
 70% zni¿ki  przy wykupie lokalu mieszkalnego
za gotówkê w innej sytuacji ni¿ okrelona w pkt
wy¿ej,
 50% zni¿ki  przy wykupie lokalu mieszkalnego
na raty,
e) przy rozk³adaniu na raty nale¿noci za sprzeda¿ do
stosowania oprocentowania umownego w wysokoci 50% stopy redyskonta weksli, stosowanej
przez NBP na dzieñ 31 marca ka¿dego roku.
f) pierwsza rata w wysokoci 30% wartoci lokalu
podlega zap³acie nie póniej ni¿ do dnia zawarcia
umowy przeniesienia w³asnoci lokalu.
g) nabywca zwraca zrewaloryzowan¹ ulgê, o ile zby³
lokal lub wykorzysta³ go na inny cel, przed up³ywem 5 lat od dnia nabycia.
h) przy sprzeda¿y domów mieszkalnych, w zabudowie szeregowej, na rzecz najemców stosuje siê 90%
ulgi w cenie sprzeda¿y ustalonej przy uwzglêdnieniu wartoci budynku okrelonej przez bieg³ego.
W Pruszczu Gdañskim w latach 1999-2003 sprzedawano rednio rocznie 21 lokali komunalnych o redniej powierzchni jednego lokalu 45,2 m2 przy redniej cenie 732,15 z³/m2 wg oszacowania oraz 258,54
z³/m2 po zastosowaniu bonifikat. rednia wartoæ
sprzeda¿y 1  go lokalu, po zastosowaniu bonifikat,
wynios³a 11.676 z³.
5.2.Polityka sprzeda¿y
Zak³ada siê, ¿e celem prywatyzacji mieszkañ komunalnych w Pruszczu Gdañskim bêdzie zmniejszenie
deficytu gospodarki zasobem miasta, na rzecz wiêkszego zaanga¿owania prywatnych w³acicieli w utrzymanie budynków mieszkalnych oraz uproszczenie zarz¹dzania nieruchomociami wspólnymi zw³aszcza we
wspólnotach z mniejszociowym udzia³em miasta
Wg stanu na styczeñ 2003 r. mieszkaniowy zasób miasta zlokalizowany by³ w 147 budynkach z których 59
tj. 40,14% by³o budynkami wspólnot z udzia³em miasta. Wród 59 wspólnot mieszkaniowych stosunek
udzia³u miasta do udzia³u osób fizycznych wynosi³
rednio 60%/40%.
5.3.Program sprzeda¿y na lata 2003  07
Przyjmuje siê, ze zaanga¿owanie miasta we wspólnotach mieszkaniowych jest nadal zbyt du¿e. Oznacza to potrzebê sprzeda¿y lokali mieszkalnych rzêdu
90 lokali, przede wszystkim tam, gdzie udzia³ miasta
we wspólnotach jest mniejszociowy. Celem sprzeda¿y bêdzie zmniejszenie zasobu lokali komunalnych
do ok. 15% mieszkañ.
Przyjmuje siê tempo prywatyzacji na dotychczasowym poziomie ok. 20 lokali mieszkalnych rocznie.
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6. Plan inwestycji mieszkaniowych
6.1 Inwestycje w latach 1999-2003
W latach 1999-2003 w Pruszczu Gdañskim zrealizowano w mieszkaniowym zasobie miasta zadanie inwestycyjne polegaj¹ce na zamianie lokali u¿ytkowych
na lokale mieszkalne, uzyskuj¹c w ten sposób 3 lokale przy ul. Grunwaldzkiej 13 i 71.
Ponadto w 2001 r., w sektorze mieszkañ na wynajem,
jednoosobowa spó³ka gminy TBS  ABK, odda³a do
u¿ytku 36 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. S³onecznej oraz w 2002 r. 24 lokale mieszkalne przy ul.
Obr. Wybrze¿a, a Urz¹d Miasta odda³ do u¿ytku w
2003 r. 1 budynek komunalny o 16 mieszkaniach.
6.2.Program inwestycyjny na lata 2003-07
Przyjmuje siê, ¿e w Pruszczu Gdañskim, w latach 200307, ród³em pozyskiwania nowych lokali w mieszkaniowym zasobie miasta, bêd¹ inwestycje obejmuj¹ce budowê i/lub zakup nowych lokali mieszkalnych,
odpowiednio do przyjêtej prognozy zmian w zasobie.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmowaæ bêdzie nastêpuj¹ce grupy zadañ:
1) adaptacja pomieszczeñ niemieszkalnych na lokale
socjalne,
2) jw. na pozosta³e lokale mieszkalne,
3) budowa lub zakup nowych lokali mieszkalnych,
4) zamiana nieruchomoci gruntowych na nowe lokale mieszkalne,
5) budowa lub zakup lokali rotacyjnych na potrzeby
napraw g³ównych, modernizacji i rewitalizacji,
6) modernizacja lokali mieszkalnych z udzia³em kredytów i po¿yczek preferencyjnych,
7) budowa lokali czynszowych w formule TBS (przy
ul. Obroñców Wybrze¿a)
8) budowa plomb, w tym jako lokali rotacyjnych  zamiennych (czasowych lub na sta³e).
Konieczne jest przygotowanie pod zabudowê, jako
docelow¹ lokalizacjê komunalnych budynków czynszowych:
 ul. Powstañców Warszawy
 ul. Raciborskiego (teren za PTO)
 ul. Przy Torze.
6.3.Nak³ady inwestycyjne
Planowane nak³ady inwestycyjne okrelono w oparciu o prognozowane liczby lokali mieszkalnych (Rozdzia³ 5.1). Nak³ady inwestycyjne obliczono przy za³o¿eniu ceny 1 m2 powierzchni u¿ytkowej wg wskanika przeliczeniowego kosztu odtworzenia ustalonego
przez Wojewodê w wysokoci 2.392,30 z³/m2. redni¹ powierzchniê lokalu przyjêto 41 m2. Wskanik kosztów dla budowy przyjêto jako procent kosztów odtworzenia wg wskanika Wojewody: naprawa bie¿¹ca  40%, naprawa g³ówna/modernizacja 80%, rewitalizacja  90%.
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Tablica 6. Przewidywane nak³ady inwestycyjne w mieszkaniowym zasobie miasta w latach 2003-07
Lp.
1
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Zadanie inwestycyjne
2
Adaptacja pomieszczeñ niemieszkalnych na lokale socjalne - liczba
Nak³ady [tys. z³]
jw. na lokale pozosta³e – liczba
Nak³ady [tys. z³]
Budowa lub zakup nowych lokali
mieszkalnych - liczba lokali
Nak³ady [tys. z³]
Zamiana nieruchomoci gruntowych
na lokale mieszkalne -liczba
Nak³ady [tys. z³] - bezgotówkowo
Budowa lub zakup lokali rotacyjnych
na potrzeby modernizacji liczba lokali
Nak³ady [tys. z³]
Razem nak³ady [tys. z³]

7. Zasady polityki czynszowej
7.1.Stawki czynszu w Pruszczu Gdañskim
W latach 1994  2002, sprawy czynszów najmu lokali
komunalnych regulowa³a ustawa z dnia 2 lipca 1994 r.
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. (Dz. U. Nr 105, poz. 509, z pón. zm.). Czynsze
regulowane, ustalane przez rady gmin do koñca
2005 r., nie mog³y przekraczaæ 3% wartoci odtworzeniowej lokalu. Z pocz¹tkiem 2005 r. wszystkie czynsze mia³y byæ uwolnione.
Zgodnie z ww. ustaw¹, w latach 1997  2000, Rada
Miasta Pruszcz Gdañski podejmowa³a uchwa³y ustalaj¹ce wysokoæ stawek czynszu regulowanego na lokale mieszkalne i u¿ytkowe:
 Nr XXXIX/257/97  1,54 z³/m2  stawka bazowa minus przys³uguj¹ce zni¿ki
 Nr LVI/401/98  1,79 z³/m2  stawka bazowa,
 Nr XVI/107/99  2,00 z³/m2  stawka bazowa.
 Nr XXII/206/2000  2,20 z³/m2  stawka bazowa.
 Nr XLI/315/2001  2,48 z³/m2  stawka bazowa
Zastosowano system ulg i zró¿nicowanie stawki bazowej w zale¿noci od lokalizacji, wyposa¿enia technicznego lokalu oraz jego stanu technicznego.
7.2.Ocena racjonalnoci stosowanych stawek czynszu
Wysokoæ op³at czynszowych jest dla gospodarki
mieszkaniowej miasta spraw¹ kluczow¹, bowiem
wp³ywy z tego tytu³u warunkuj¹ mo¿liwoci finansowania bie¿¹cej eksploatacji, jak te¿ niezbêdnych remontów i odtworzeñ.
Obecne stawki czynszu regulowanego w Pruszczu
Gdañskim utrzymywane s¹ na relatywnie niskim poziomie. Utrzymywanie niskich stawek czynszów w rzeczywistoci jest dzia³aniem nie le¿¹cym w interesie
nikogo  równie¿ najemców. Ogranicza to finansowanie remontów i modernizacji z wp³ywów z czynszów (co jest warunkiem poprawy stanu technicznego i standardu lokali), obci¹¿aj¹c ostatecznie koniecznymi wydatkami i tak bud¿et miasta.
7.3.Sytuacja prawna od 10 lipca 2001 r.
Wg ustawy o ochronie praw lokatorów.. podwy¿ki
czynszów mog¹ byæ dokonywane nie czêciej ni¿ co
6 m-cy. Nie mog¹ te¿ przekraczaæ 3% wartoci odtworzeniowej 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków
mieszkalnych og³aszanej przez Wojewodê Pomorskiego dla Powiatu Gdañskiego.
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Wg ustawy do koñca 2004 r. wysokoæ czynszu w lokalach, w których obowi¹zywa³ czynsz regulowany,
nie mo¿e przekraczaæ 3% wartoci odtworzeniowej.
Przy ustalaniu stawki czynszu musz¹ byæ brane pod
uwagê czynniki podwy¿szaj¹ce lub obni¿aj¹ce wartoæ u¿ytkow¹ lokalu, takie jak: po³o¿enie budynku
i lokalu, wyposa¿enie budynku i lokalu w urz¹dzenia
techniczne i instalacje oraz ich stan, a tak¿e ogólny
stan techniczny budynku.
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych przewiduje od
1 stycznia 2005 r. powi¹zanie wysokoci stawek czynszu z ustalaniem zapotrzebowania na dodatki w czêci dotowanej z bud¿etu pañstwa (60% ca³oci dodatków). Zapotrzebowania to ma byæ pomniejszane
o 20%, je¿eli maksymalna stawka czynszu w zasobie
gminy bêdzie mniejsza ni¿ 2,5% wskanika przeliczeniowego. W latach 2003 i 2004 pomniejszenie to wyniesie 15%, o ile stawka czynszu nie przekroczy 2%
wartoci odtworzeniowej.
Uwarunkowania te wskazuj¹ na koniecznoæ systematycznego wzrostu stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie miasta Pruszcz Gdañski, w celu poprawy gospodarki mieszkaniowej przy pe³nym wykorzystaniu pomocy finansowej pañstwa.
7.4.Program racjonalizacji stawek czynszu
Przyjmuje siê, ¿e celem polityki czynszowej miasta
Pruszcz Gdañski bêdzie zapewnienie, w d³u¿szym
horyzoncie czasu, poprawy finansowania gospodarki mieszkaniowym zasobem miasta, przy zapewnieniu racjonalnej gospodarki remontowo  modernizacyjnej i przy respektowaniu sytuacji finansowej gospodarstw domowych o niskich dochodach.
Zak³ada siê, ¿e stawki czynszu w Pruszczu Gdañskim w
latach 2003-07 bêd¹ ustalane wg nastêpuj¹cych zasad.
1) Stawki czynszu bêd¹ podwy¿szane dwa razy w roku
(co 6 m-cy), wg Tablicy 6.
2) Podstawê wyliczenia stawki czynszu bêdzie stanowi³ wskanik przeliczeniowy kosztu odtworzenia
1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych, og³aszany przez Wojewodê Pomorskiego.
3) Obowi¹zuj¹ca dla Powiatu Gdañskiego w okresie
3.12.2002 r. do 3.06.2003 r. wskanik przeliczeniowy wynosi 2.384,88 z³/m2 (patrz obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 26 listopada 2002 r.).
4) Obliczone w oparciu o ww. wskanik stawki czynszu przedstawia Tablica 6.
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Tablica 6. Program urealniania stawek czynszu w latach 2003-07
Rok
2003
Lp.

1

2004

2005

2006

2007

Element

2

do 31.V

od
01.VI

od
01.I

od
01.VII

od
01.I

od
01.VII

od
01.I

od
01.VII

od
01.I

od
01.VII

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Stawka czynszu jako %
wartoci odtworzeniowej

1,25

1,37

1,61

1,78

1,96

2,13

2,30

2,48

2,65

3,00

2.

Stawka czynszu w z³/m2 wg
wartoci wskanika
przeliczeniowego kosztu
odtworzenia 1 m2 p.u.

2,48

2,73

3,20

3,54

3,90

4,23

4,57

4,93

5,27

5,96

Uwaga: Stawki dla okresów po dniu 03.06.2003 r.
obliczono orientacyjnie zak³adaj¹c sta³y wskanik
i ustalone tempo wzrostu stawki.
5) Wysokoæ podwy¿ek, w kolejnych okresach czasu,
bêdzie ka¿dorazowo ustalana przez Burmistrza Pruszcza Gdañskiego, zgodnie z obowi¹zuj¹cym wskanikiem wojewody i postanowieniami ustawy o
ochronnie praw lokatorów..
6) Stawka czynszu za lokal socjalny bêdzie wynosi³a
po³owê stawki czynszu najmu lokalu mieszkalnego
wg p. 1).
7) Utrzymuje siê istniej¹cy podzia³ miasta na strefy oraz
obowi¹zuj¹ce wspó³czynniki ró¿nicuj¹ce stawkê
bazow¹.
8. Inne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania zasobem
Z punktu widzenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej, a zw³aszcza gospodarstw domowych
o niskich dochodach, nale¿y stwierdziæ, ¿e zasób mieszkaniowy miasta jest i bêdzie ograniczony. Tym bardziej
wiêc potrzebne s¹ dzia³ania maj¹ce na celu lepsze wykorzystanie istniej¹cego zasobu.
Specyfikacjê innych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy, przedstawia siê jak
ni¿ej:
1) odzysk lokali z mieszkaniowego zasobu miasta poprzez oferowanie obecnym najemcom lokali z innych
zasobów, zw³aszcza TBS.
2) lepsze wykorzystanie istniej¹cego mieszkaniowego
zasobu miasta w drodze zamian lokali. Utworzenie
w Urzêdzie Miasta bazy danych dla potrzeb zamian
lokali wewn¹trz zasobu miasta i z innymi zasobami.
3) zwiêkszenie wielkoci zasobu, w ramach istniej¹cych
budynków, poprzez nadbudowy, przebudowy oraz
adaptacje pomieszczeñ niemieszkalnych na mieszkalne.
4) doskonalenie kryteriów wyboru osób, z którymi nale¿y zawieraæ umowy o najem w pierwszej kolejnoci.
5) ochrona lokali i budynków mieszkalnych przed dewastacj¹ przez najemców (kaucje i eksmisje).
9. Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami zasobu mieszkaniowego miasta
Od 1 stycznia 2000 r. mieszkaniowym zasobem miasta

zarz¹dza Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego 
ABK Sp. z o.o. Spó³ka ta zosta³a powo³ana w miejsce
likwidowanego zak³adu bud¿etowego gminy  Administracja Budynków Komunalnych (ABK). TBS  ABK
jest spó³k¹ buduj¹c¹ nowe lokale mieszkalne oraz zarz¹dzaj¹c¹ istniej¹cym zasobem mieszkaniowym.
TBS  ABK zarz¹dza zasobem na podstawie umowy o
zarz¹dzanie, która zosta³a zawarta w oparciu o zgodê
Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych na z³o¿enie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej
rêki.
Dwuletni okres funkcjonowania nowej organizacji zarz¹dzania mieszkaniowym zasobem miasta, z udzia³em
TBS-ABK wskazuje na s³usznoæ przyjêtych rozwi¹zañ.
TBS-ABK ma osobowoæ prawn¹, jest instytucj¹ non
profit, posiada ogóln¹ zdolnoæ kredytow¹, ma równie¿ dostêp do preferencyjnych kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM) oraz Funduszu
Termomodernizacji (FT), oraz po¿yczek, a tak¿e kredytów komercyjnych.
Miasto otrzymuje do swej dyspozycji nowe lokale czynszowe, co ³agodzi problemy mieszkaniowe w miecie.
Poza tym, w celu umo¿liwienia realizacji prac remontowo  modernizacyjnych, przewiduje siê przekazywanie przez miasto w formie aportu nieruchomoci zasiedlonych, wymagaj¹cych remontu kapitalnego lub
modernizacji, w celu uzyskania kredytów preferencyjnych.
W obecnych warunkach i daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oci najlepszym rozwi¹zaniem jest podmiot o statusie TBS, w celu zarz¹dzania istniej¹cym zasobem mieszkaniowym gminy oraz budowy nowych mieszkañ. Potwierdzaj¹ to dowiadczenia szeregu gmin w Polsce.
Dotychczasowa umowa o zarz¹dzanie mieszkaniowym
zasobem miasta przez TBS  ABK Sp. z o.o. zawarta
zosta³a na okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia
2003 r. tj. na trzy lata. Konieczne jest zatem dokonanie
przez miasto szczegó³owej oceny funkcjonowania istniej¹cej umowy o zarz¹dzanie przez TBS  ABK mieszkaniowym zasobem miasta, oraz ponowne uruchomienie procedury wy³onienia zarz¹dcy, w trybie ustawy o
zamówieniach publicznych.
10. Finansowanie gospodarki mieszkaniowej
Przyjmuje siê, ¿e w Pruszczu Gdañskim podstawowym ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej bêd¹ wp³ywy z czynszów najmu lokali mieszkal-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Poz. 937, 938, 939

 2680 

nych. Uzupe³niaj¹co, ród³o to zasilaæ bêd¹ równie¿
wp³ywy z reklam, czynsze najmu lokali u¿ytkowych w
budynkach mieszkalnych w zasobie, itp.
Drugim istotnym ród³em zasilenia finansowego gospodarki zasobem bêd¹ dotacje z bud¿etu miasta na
termomodernizacjê, naprawy g³ówne, modernizacjê
i rewitalizacjê budynków mieszkalnych (przy finansowaniu ww. prac z kredytów bêdzie to udzia³ w³asny
inwestora).
Ponadto zak³ada siê finansowanie gospodarki mieszkaniowej z nastêpuj¹cych róde³:
kredyty preferencyjne  premie za przedsiêwziêcia termomodernizacyjne, wg ustawy z 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr
162, poz. 1121).
dop³aty do oprocentowania kredytów na remonty budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych, w
których miasto jest udzia³owcem (ustawa z 26 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 803 z 2001 r.).
preferencyjne kredyty z KFM na: nowe budownictwo
mieszkaniowe, modernizacjê budynków mieszkalnych,
oraz budowê komunalnej infrastruktury technicznej
towarzysz¹cej budownictwu mieszkaniowemu.
kredyty komercyjne i hipoteczne.
dokapitalizowanie TBS  ABK poprzez wnoszenie do
Spó³ki aportem niepieniê¿nym budynków mieszkalnych z zasobu, w celu ich modernizacji z udzia³em kredytów KFM.
dotacje celowe z bud¿etu pañstwa dla gmin na realizacjê zadañ w zakresie mieszkalnictwa, na podstawie
art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów...

938
UCHWA£A Nr V/43/03
Rady Gminy w Ryjewie
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania
w Domu Pomocy Spo³ecznej w Ryjewie do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 16
lipca 1998 r.  Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602,
Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz
971 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127,
poz. 1089) oraz zgodnie z treci¹ 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 Gminy w Ryjewie
uchwala co nastêpuje:
§1

2. Uchwa³a przekazywana jest niezw³ocznie Wojewodzie
i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima

939
UCHWA£A Nr X/89/2003
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalenia Statutu Miasta Rumi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 40
ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) Rada Miejska
uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê Statutu Miasta Rumi w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXII/191/96 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 25 stycznia 1996 r. w sprawie ustalenia Statutu
Miasta Rumi zmieniona uchwa³¹ Nr XXVII/229/96 Rady
Miejskiej Rumi z dnia 30 maja 1996 r., uchwa³¹ Nr XX/
198/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 lutego 2000 r.
i uchwa³¹ Nr XXXVII/388/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia
30 sierpnia 2001 r. oraz uchwa³a Nr L/361/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie przyjêcia
regulaminu pracy Zarz¹du Miasta Rumi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rumi
J. Chmielewski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr X/89/2003
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
STATUT MIASTA RUMI

Rada Gminy w Ryjewie tworzy odrêbny obwód g³osowania w Domu Pomocy Spo³ecznej w Ryjewie do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§2

Miasto Rumia jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego
samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terenie.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz podana zostaje do
publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie gminy Ryjewo.

§1

§2
Mieszkañcy miasta Rumi zamieszkuj¹cy na jej terenie
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹, której ustrój okrela
niniejszy Statut.
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§3

§9

1. Miasto po³o¿one jest w Powiecie Wejherowskim, w
Województwie Pomorskim i obejmuje obszar o powierzchni 30,1 km2.
2. Granice terytorialne miasta Rumi okrela mapa, stanowi¹ca za³¹cznik Nr 1* do Statutu.
3. Siedzib¹ organów miasta jest Rumia.

1. Osobom szczególnie zas³u¿onym dla Miasta Rumi,
Rada mo¿e nadaæ tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Rumi, lub medal Za zas³ugi dla miasta Rumi.
2. Regulamin tytu³u  Honorowy Obywatel Miasta Rumi
stanowi za³¹cznik Nr 5 do Statutu*.
3. Regulamin medalu  Za zas³ugi dla miasta Rumi stanowi za³¹cznik Nr 6 do Statutu*.
4. Burmistrz mo¿e przyznaæ inne wyró¿nienia w postaci
dyplomu, nagrody rzeczowej i pieniê¿nej, zgodnie z
przyjêtym przez siebie regulaminem.

§4
1. Wspólnota samorz¹dowa mieszkañców oraz terytorium
miasta Rumi, stanowi¹ gminê w rozumieniu przepisów
ustawy o samorz¹dzie gminnym.
2. Rumia posiada prawa miejskie na mocy Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 padziernika 1954 r. w sprawie zaliczenia niektórych gromad w poczet miast
(Dz. U.Nr 49 poz. 254).

§ 10
W miecie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze
na zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie gminnym.

§5

§ 11

Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
Miecie nale¿y przez to rozumieæ Gminê Miejsk¹
Rumia,
Radzie nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ Rumi,
Przewodnicz¹cym nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Rumi,
Wiceprzewodnicz¹cym  nale¿y przez to rozumieæ Wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej Rumi,
Komisji nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miejskiej Rumi,
Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta
Rumi,
Statucie nale¿y przez to rozumieæ Statut Miasta Rumi.

1. W przypadkach przewidzianych ustaw¹ oraz w innych
sprawach wa¿nych dla Miasta, Rada podejmuje uchwa³ê o przeprowadzeniu konsultacji, z w³asnej inicjatywy
lub na wniosek podpisany przez co najmniej 200 mieszkañców.
2. W razie nie uwzglêdnienia przez Radê wniosku o przeprowadzeniu konsultacji spo³ecznych, informuje ona
o tym wnioskodawców, uzasadniaj¹c odmowê.

§6
1. Miasto posiada osobowoæ prawn¹.
2. Samodzielnoæ miasta podlega ochronie s¹dowej.
§7
1. Herb miasta stanowi tarcza w kolorze czerwonym 
nasyconym. W górnym lewym rogu znajduje siê odwrócona kotwica z pieczêci¹ wiêtope³ka Wielkiego w
kolorze z³otym, w dolnym prawym rogu ko³o wodne,
równie¿ koloru z³otego. Tarcza przedzielona jest srebrn¹ wstêg¹ w kszta³cie litery S.
2. Wzór herbu stanowi za³¹cznik Nr 2 do Statutu.
3. Pieczêci¹ urzêdow¹ miasta jest znak odciniêty z metalowego, okr¹g³ego t³oku pieczêtnego o rednicy
36 mm, przedstawiaj¹cy w polu rodkowym herb miasta a w otoku napis  Miasto Rumia.
4. Wzór pieczêci stanowi za³¹cznik Nr 3 do Statutu*.

§ 12
W uchwale o przeprowadzeniu konsultacji podaje siê
w szczególnoci:
1) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki
projektowanego rozstrzygniêcia,
2) terytorialny i podmiotowy zasiêg konsultacji,
3) sposób oraz tryb zg³aszania opinii i wniosków,
4) datê rozpoczêcia i zakoñczenia konsultacji, przy czym
okres trwania konsultacji nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 30
dni.
5) sposób oraz tryb podsumowania opinii i wniosków
zg³oszonych w trakcie konsultacji.
§ 13
Wszystkie sprawy zwi¹zane z przeprowadzeniem konsultacji wykonuje Burmistrz, który wyniki konsultacji
przedk³ada Radzie do zatwierdzenia.
Rozdzia³ II
Cele i zadania Miasta
§ 14

1. Flag¹ miasta jest prostok¹tny p³at tkaniny o proporcjach boków 3:5, obustronnie jednakowy, barwy jasnoniebieskiej, symbolizuj¹cej nieskoñczonoæ, sprawiedliwoæ i bêd¹cej jedn¹ z zasadniczych kolorów
wzornictwa kaszubskiego. Na czole flagi znajduje siê
herb Rumi, w obrysie bia³ym, którego o umieszczona
jest na 1/4 d³ugoci p³ata od strony masztu. Z pola herbu w obie strony, wyprowadzony jest poziomo, równolegle do d³u¿szego boku, bia³y pasek symbolizuj¹cy
rzekê Zagórzankê.
2. Wzór flagi stanowi za³¹cznik Nr 4 do Statutu.

1. Celem Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty samorz¹dowej, tworzenie warunków dla
racjonalnego jego rozwoju i pe³nego uczestnictwa obywateli w ¿yciu wspólnoty oraz dbanie o utrzymanie
porz¹dku i bezpieczeñstwa na terenie miasta.
2. Mieszkañcy Miasta maj¹c na uwadze zbiorowe potrzeby i interes Miasta, powinni wykazaæ szczególn¹ dba³oæ i troskê o:
1) mienie komunalne,
2) stan rodowiska naturalnego,
3) czystoæ i estetykê.
3. Mieszkañcy Miasta powinni przyczyniaæ siê do poprawy bezpieczeñstwa publicznego.

* Za³¹cznika Nr 1 i 3 nie publikuje siê.

*) Za³¹czników Nr 5 i 6 nie publikuje siê.

§8
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§ 15
1. Do zadañ Miasta nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o
znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz
innych podmiotów, a w szczególnoci:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody,
2) gminnych dróg, ulic, mostów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania cieków komunalnych,
utrzymywania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
i ciepln¹ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy komunalnych,
14) porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej,
15) utrzymania miejskich obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
§ 16
1. Miasto wykonuje zadania w³asne oraz zadania zlecone
z zakresu administracji rz¹dowej, na³o¿one przez ustawy lub wynikaj¹ce z porozumieñ zawartych z t¹ administracj¹.
2. Zadania okrelone w ust. 1, Miasto wykonuje po otrzymaniu koniecznych rodków finansowych.
§ 17
Miasto wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów, we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§ 18
1. Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane w drodze wspó³dzia³ania Miasta z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego, a tak¿e z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarz¹dowymi.
2. Miasto mo¿e tworzyæ i przystêpowaæ do zwi¹zków
miêdzygminnych i stowarzyszeñ oraz miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych.
§ 19
1. W celu wykonywania zadañ Miasto mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.

2. Miasto oraz inna komunalna osoba prawna mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹, wykraczaj¹c¹ poza
zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej wy³¹cznie w przypadkach okrelonych w odrêbnej ustawie.
3. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych zawiera
za³¹cznik Nr 7 do Statutu.
Rozdzia³ III
Organy Miasta
§ 20
1. Mieszkañcy miasta podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum)
lub za porednictwem organów Miasta.
2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum okrela
odrêbna ustawa.
Organami Miasta s¹:
1) Rada Miejska,
2) Burmistrz Miasta.

§ 21

§ 22

1. Dzia³alnoæ organów jest jawna. Ograniczenie jawnoci mo¿e wynikaæ z ustaw.
2. Jawnoæ dzia³ania organów obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje Rady i posiedzenia Komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów Miasta i komisji.
3. Informacja publiczna, która mo¿e byæ niezw³ocznie
udostêpniona, jest udostêpniana w formie ustnej lub
pisemnej bez pisemnego wniosku.
4. Inne informacje nie wymienione w ust. 3 udostêpnia
siê na pisemny wniosek zainteresowanego z³o¿ony do
Burmistrza.
5. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady, Burmistrza i komisji udostêpnia siê w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym w obecnoci pracownika do spraw obs³ugi Rady
i jej Organów, w godzinach pracy Urzêdu. Zainteresowanym przys³uguje prawo sporz¹dzania z przegl¹danych dokumentów notatek i odpisów.
6. Szczegó³owe zasady udostêpniania informacji okrela
ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej.
§ 23
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym Miasta.
2. Rada sk³ada siê z radnych, w liczbie okrelonej ustaw¹
o samorz¹dzie gminnym, wybranych na okres kadencji przez mieszkañców miasta, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§ 24
1. Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Miasta, o ile inne ustawy
nie stanowi¹ inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie Statutu Miasta,
2) ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o
kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie Skarbnika Miasta, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz Sekretarza Miasta  na wniosek Burmistrza,
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4) uchwalanie bud¿etu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia absolutorium z tego
tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w innych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
Miasta, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania
lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej, do czasu okrelenia zasad Burmistrz mo¿e dokonywaæ tych czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ Rady,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych, zaci¹ganych przez Burmistrza w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalan¹ corocznie przez Radê,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez Burmistrza,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Burmistrza w roku bud¿etowym,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której Burmistrz mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej oraz zadañ z zakresu
w³aciwoci powiatu i województwa, na podstawie
porozumieñ zawartych z tymi jednostkami,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawie wspó³dzia³ania z
innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawie wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw
oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ
spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
14) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu Miasta,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15) nadawanie honorowego obywatelstwa Miasta,
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
17) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady.
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3. Organizacjê wewnêtrzn¹ i tryb dzia³ania Rady okrela
Regulamin Rady, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 8 do Statutu.
§ 25
1. Rada kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza oraz miejskich
jednostek organizacyjnych, w tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, za wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcje Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych Rady.
§ 26
1. Do zadañ Komisji Rewizyjnej nale¿y:
1) opiniowanie wykonania bud¿etu miasta i wystêpowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia
lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi,
2) wykonywanie innych zadañ zleconych przez Radê
w zakresie kontroli.
2. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okrela Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowi¹cy za³¹cznik Nr 9
do Statutu.
§ 27
1. Rada do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ tworzy komisje sta³e i dorane.
2. W sk³ad komisji wchodz¹ wy³¹cznie radni.
3. Zakres dzia³ania komisji okrela Rada w uchwale o jej
powo³aniu.
4. Komisje przedk³adaj¹ Radzie do akceptacji plany pracy oraz sprawozdania z dzia³alnoci.
5. Tryb pracy komisji okrela Regulamin Pracy Komisji
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 10 do Statutu.
§ 28
1. Organem wykonawczym miasta jest Burmistrz.
2. Tryb wyboru i odwo³ania Burmistrza okrelaj¹ odrêbne ustawy.
§ 29
Burmistrz w drodze zarz¹dzenia powo³uje i odwo³uje
swojego Zastêpcê lub Zastêpców i okrela ich liczbê. Liczba zastêpców nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ dwóch.
§ 30
1. Burmistrz wykonuje uchwa³y Rady i zadania Miasta
okrelone przepisami prawnymi.
2. Do zadañ Burmistrza nale¿y w szczególnoci:
1) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Miasta,
2) reprezentowanie Miasta na zewn¹trz,
3) przygotowanie projektów uchwa³ Rady,
4) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³ Rady,
5) gospodarowanie mieniem komunalnym,
6) wykonywanie bud¿etu i przedk³adanie Radzie sprawozdania z jego wykonania,
7) og³aszanie bud¿etu i sprawozdania z jego wykonania,
8) kierowanie prac¹ Urzêdu Miasta,
9) zatrudnianie i zwalnianie pracowników samorz¹dowych Urzêdu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie funkcji zwierzchnika s³u¿bowego wobec pracowników samorz¹dowych i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
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10) wnioskowanie o powo³anie i odwo³anie Skarbnika
i Sekretarza Miasta.
11) przedk³adanie wniosków o zwo³anie sesji Rady,
12) wydawanie w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki
przepisów porz¹dkowych w formie zarz¹dzeñ
i przedk³adanie ich do zatwierdzenia Radzie na najbli¿szej sesji,
13) wydawanie decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
14) wykonywanie wszelkich czynnoci niezbêdnych do
realizacji zadañ Miasta nie zastrze¿onych dla innych
organów.
3. W realizacji zadañ w³asnych Burmistrz podlega wy³¹cznie Radzie.
§ 31
1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu, którego organizacjê i zasady funkcjonowania okrela regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza
w drodze zarz¹dzenia.
2. Burmistrz mo¿e powierzyæ wykonywanie okrelonych
spraw Miasta w swoim imieniu Zastêpcy Burmistrza
lub Sekretarzowi.
Rozdzia³ IV
Pracownicy samorz¹dowi
§ 32
Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w Urzêdzie s¹ osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na
podstawie:
1) wyboru  Burmistrz,
2) powo³ania  Zastêpcy Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, Kierownik USC i jego Zastêpca,
3) mianowania  Naczelnicy Wydzia³ów i Kierownicy
Referatów,
4) umowy o pracê  pozostali pracownicy.
§ 33
Pracownicy samorz¹dowi mianowani podlegaj¹ okresowym ocenom. Zasady oceny oraz sk³ad Komisji dokonuj¹cej oceny okrela uchwa³a Rady.
§ 34
1. W Miecie dzia³a Komisja Dyscyplinarna I i II instancji
do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorz¹dowych.
2. Organizacjê i zasady postêpowania przed tymi Komisjami okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 35
W sprawach nie uregulowanych w Statucie maj¹ zastosowanie przepisy:
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o
pracownikach samorz¹dowych,
 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych,
 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim
wyborze wójta i burmistrza
oraz innych aktów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cych.

Za³¹cznik Nr 7 do
Statutu Miasta Rumi
Wykaz jednostek organizacyjnych miasta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Miejski Dom Kultury w Rumi.
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Rumi.
Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi.
Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Rumi.
Stra¿ Miejska w Rumi.
Administracja Budynków Komunalnych w Rumi.
Zarz¹d Cmentarza Komunalnego w Rumi.
Szko³a Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w
Rumi.
Szko³a Podstawowa Nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi.
Szko³a Podstawowa Nr 10 w Rumi.
Gimnazjum Nr 1 w Rumi.
Gimnazjum Nr 2 w Rumi.
Gimnazjum Nr 4 w Rumi.
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Rumi.
Przedszkole Samorz¹dowe Nr 1 w Rumi.
Przedszkole Samorz¹dowe Nr 2 w Rumi.
Przedszkole pod Topol¹ w Rumi.
Przedszkole Samorz¹dowe Nr 5 w Rumi.
Janowiaczek przedszkole Nr 6 z grup¹ ¿³obkow¹ w
Rumi.
Za³¹cznik Nr 8
do Statutu Miasta Rumi
Regulamin
Rady Miejskiej Rumi
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1

Regulamin okrela wewnêtrzn¹ organizacjê i tryb pracy Rady.
§2
1. Rada dzia³a na sesjach i poprzez swoje komisje oraz
przez Burmistrza w zakresie w jakim wykonuje on
uchwa³y Rady.
2. Siedzib¹ Rady jest Urz¹d Miasta.
§3
Burmistrz i komisje pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdanie ze swej dzia³alnoci.
§4
1. Na ostatniej sesji w roku, Rada na wniosek Przewodnicz¹cego uchwala plan pracy Rady do realizacji w nastêpnym roku.
2. Rada w ka¿dym czasie mo¿e dokonywaæ zmian i uzupe³nienia swego planu pracy.
Rozdzia³ II
Sesje Rady
§5
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,
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a tak¿e w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) deklaracje  zawieraj¹ce zobowi¹zanie siê Rady do
okrelonego postêpowania,
2) owiadczenia- zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej
sprawie,
3) apele  zawieraj¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania.
4) opinie  zawieraj¹ce ocenê faktów lub zdarzeñ.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowanie przewidziany w Regulaminie tryb
zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§6
1. Pierwsz¹ sesjê nowowybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad gmin
na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów
przedterminowych w ci¹gu 7 dni od og³oszenia wyników wyborów do Rady.
2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady do czasu wyboru
Przewodnicz¹cego Rady prowadzi najstarszy wiekiem
radny obecny na sesji.
3. Porz¹dek obrad pierwszej sesji winien zawieraæ miêdzy innymi punkt dotycz¹cy lubowania radnych i Burmistrza oraz wyboru Przewodnicz¹cego Rady i Wiceprzewodnicz¹cych. Porz¹dek powinien tak¿e obejmowaæ sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o
stanie miasta.
4. Zawiadomienie o pierwszej sesji Rady, radni otrzymuj¹ wraz ze Statutem.
§7
1. Na pierwszej sesji Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady.
2. Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady i prowadzenie jej obrad.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania
swoich zadañ jednego z Wiceprzewodnicz¹cych.
W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego i nie
wyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego, jego zadania
wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy starszy wiekiem.
4. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady, w g³osowaniu tajnym.
5. W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cych, Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia rezygnacji nie póniej ni¿ w ci¹gu miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji. Niepodjêcie uchwa³y w tej sprawie w terminie miesi¹ca jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez Radê z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta.
§8
1. Sesje zwyczajne Rada odbywa zgodnie z planem pracy nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
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2. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
3. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
§9
1. Na pisemny wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4
ustawowego sk³adu Rady Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê, w terminie 7 dni od dnia z³o¿enia
wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji powinien zawieraæ
porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
2. Zmiana porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie okrelonym w ust. 1 mo¿e nast¹piæ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady za zgod¹ wnioskodawcy.
§ 10
Przewodnicz¹cy mo¿e zwo³aæ sesje uroczyste dla
uczczenia wi¹t pañstwowych oraz rocznic i wydarzeñ
wa¿nych dla Miasta w uzgodnieniu z Burmistrzem i Przewodnicz¹cymi Komisji.
§ 11
1. Sesje przygotowuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy proponuj¹c porz¹dek obrad, miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji.
2. Propozycje do porz¹dku obrad sesji winny byæ wnoszone do Przewodnicz¹cego co najmniej na dziesiêæ
dni przed terminem sesji.
3. Na wniosek Burmistrza, Przewodnicz¹cy obowi¹zany
jest wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji
projekt uchwa³y, je¿eli wp³yn¹³ on do Rady co najmniej
na 7 dni przed terminem sesji.
4. O terminie i miejscu obrad Rady zawiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed terminem obrad dorêczaj¹c proponowany porz¹dek obrad, projekty uchwa³
i niezbêdne materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad.
Zawiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
w sprawie uchwalenia bud¿etu lub sprawozdania z
wykonania bud¿etu oraz w sprawie uchwalenia i zmian
planu zagospodarowania przestrzennego miasta przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni przed sesj¹.
5. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w
ust. 4 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 sesji.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje siê do publicznej wiadomoci poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu najpóniej na
7 dni przed terminem sesji i umieszczenia na stronie
internetowej Urzêdu.
7. Sesje odbywaj¹ siê w siedzibie Rady. Na wniosek Komisji lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady sesja mo¿e odbyæ siê poza siedzib¹ Rady (sesja wyjazdowa).
§ 12
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ Przewodnicz¹cy Rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienia o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
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Przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni Wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
4. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
5. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.

mo¿e zwo³aæ quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym ¿e uchwa³y podjête do
tego momentu zachowuj¹ swoj¹ moc.
2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych,którzy bez usprawiedliwienia opucili sesjê odnotowuje siê w protokole sesji.

§ 13

§ 20

1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady w uzgodnieniu z Burmistrzem ustala listê osób zaproszonych na
sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹ Burmistrz, jego Zastêpcy,
Sekretarz i Skarbnik.
3. W obradach sesji mog¹ uczestniczyæ wyznaczeni przez
Burmistrza pracownicy, a tak¿e kierownicy miejskich
jednostek organizacyjnych. Osoby te za zgod¹ Przewodnicz¹cego obrad mog¹ referowaæ sprawy i udzielaæ wyjanieñ.

1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego obrad formu³y otwieram sesjê Rady
Miejskiej Rumi i trzykrotnym uderzeniu w dzwon.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy na podstawie listy
obecnoci stwierdza prawomocnoæ obrad, a w braku
quorum stosuje odpowiednio przepis § 17 Regulaminu.

§ 19
Sesjê otwiera i zamyka Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy.

§ 21

Burmistrz Miasta obowi¹zany jest udzielaæ Radzie
wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady zgodnie z porz¹dkiem obrad.
2. W uzasadnionych przypadkach, za zgod¹ Rady, Przewodnicz¹cy mo¿e z w³asnej inicjatywy, na wniosek radnego lub Burmistrza zmieniæ kolejnoæ poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.

§ 15

§ 22

1. Sesje Rady s¹ jawne.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e
byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w
tym celu miejsca.
3. Sesje Rady mog¹ byæ rejestrowane za pomoc¹ dwiêku lub obrazu.

Porz¹dek obrad zwyczajnej sesji winien przewidywaæ:
1) przyjêcie przez Radê protoko³u z poprzedniej sesji, który
winien byæ udostêpniony radnym do zapoznania siê
najpóniej w 10-tym dniu roboczym po zakoñczeniu
sesji i nie musi byæ odczytany w toku obrad,
2) krótk¹ informacjê Przewodnicz¹cego o dzia³aniach
podejmowanych od ostatniej sesji,
3) sprawozdanie Burmistrza z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym, które sk³ada Burmistrz lub wyznaczony
przez niego Zastêpca. Sprawozdanie sk³adane na pimie do³¹cza siê do protoko³u,
4) wskazanie projektów uchwa³ bêd¹cych przedmiotem
obrad,
5) sprawozdanie delegatów z posiedzenia Komunalnego
Zwi¹zku Gmin Dolina Redy i Chylonki,
6) zapytania i wolne wnioski.

§ 14

§ 16
Ograniczenie jawnoci mo¿e nast¹piæ ze wzglêdu na
okrelon¹ w ustawach ochronê wolnoci i praw innych
osób, podmiotów gospodarczych oraz ochronê porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa lub wa¿nego interesu
gospodarczego pañstwa.
§ 17
1. Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu,
jednak¿e na wniosek Przewodnicz¹cego b¹d 1/4 ustawowego sk³adu Rady mo¿na postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie na
drugim posiedzeniu tej samej sesji, wyznaczonym nie
póniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od poprzedniego posiedzenia. Wniosek w powy¿szej sprawie podlega g³osowaniu.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
mo¿na postanowiæ w szczególnoci z uwagi na niemo¿noæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ
jego poszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych
materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub rozstrzyganie spraw.
§ 18
1. W przypadku stwierdzenia w trakcie posiedzenia braku quorum uniemo¿liwiaj¹cego podejmowanie uchwa³,
Przewodnicz¹cy obrad przerywa obrady i je¿eli nie

§ 23
1. W punkcie porz¹dku obrad zapytania i wolne wnioski ka¿dy radny, ma prawo zwracaæ siê we wszystkich sprawach, które dotycz¹ zakresu dzia³ania miasta.
2. Zapytania i wolne wnioski radni mog¹ sk³adaæ na pimie przed sesj¹, w tym przypadku Przewodnicz¹cy
przekazuje zapytania i wnioski w³aciwym adresatom.
3. Przewodnicz¹cy na sesji zapoznaje radnych ze z³o¿onymi na pimie wnioskami, zapytaniami oraz odpowiedziami je¿eli zosta³y z³o¿one.
4. Odpowiedzi na zapytania i wnioski zg³oszone w trakcie sesji udziela siê w miarê mo¿liwoci na tej samej
sesji lub pisemnie w terminie 14 dni od dnia ich zg³oszenia, nie póniej jednak ni¿ na nastêpnej sesji.
5. Na wniosek radnego, Rada mo¿e w³¹czyæ sprawê rozpatrzenia odpowiedzi na jego wniosek lub zapytanie
do porz¹dku obrad.
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§ 24

§ 28

Radny ma prawo zwracaæ siê o wyjanienia w sprawach dotycz¹cych sprawozdañ osób wymienionych w
§ 22 pkt 2 i 3.

1. Czas wyst¹pienia radnego w kwestii formalnej nie mo¿e
przekroczyæ dwóch minut, za w kwestii merytorycznej piêciu minut. W uzasadnionych przypadkach mo¿na przed³u¿yæ czas wypowiedzi, jednak nie d³u¿ej ni¿ o
piêæ minut. Powy¿sze ograniczenia nie dotycz¹ sprawozdawcy tematu przewidzianego porz¹dkiem obrad.
O tym czy kwestia jest natury merytorycznej czy formalnej decyduje Przewodnicz¹cy obrad.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³ywaæ mówcê
do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie
do porz¹dku nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu
g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.

§ 25
1. Przewodnicz¹cy prowadz¹c obrady otwiera i zamyka
dyskusjê nad ka¿dym z punktów porz¹dku obrad.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu w kolejnoci zg³oszeñ
dotycz¹cych danego tematu.
3. Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolejnoci¹ na temat zwi¹zany z dyskusj¹ Burmistrzowi, jego Zastêpcom, Przewodnicz¹cym komisji lub klubu wzglêdnie
osobom przez nich wskazanym oraz sprawozdawcy
projektu uchwa³y.
4. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹
tak¿e innym osobom, je¿eli koniecznoæ zabrania g³osu wi¹¿e siê bezporednio z g³osem przedmówcy (ad
vocem). Czas wyst¹pienia ad vocem nie powinien przekraczaæ dwóch minut.
5. Przewodnicz¹cy mo¿e z w³asnej inicjatywy lub na wniosek zarz¹dziæ przerwê w obradach. Przerwa mo¿e byæ
zarz¹dzona równie¿ w celu umo¿liwienia komisji lub
klubowi zajêcia stanowiska w sprawie.
§ 26
1. W czasie rozpatrywania projektu uchwa³y Przewodnicz¹cy udziela g³osu w kolejnoci:
1) przedstawicielowi projektodawcy uchwa³y,
2) przedstawicielom komisji, które opiniowa³y projekt
uchwa³y,
3) Burmistrzowi, je¿eli nie by³ on projektodawc¹ uchwa³y,
4) przedstawicielom klubów radnych,
a nastêpnie otwiera dyskusjê nad projektem.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy rozpoczyna
g³osowanie nad projektem uchwa³y.
3. W przypadku gdy projekt uchwa³y otrzyma w g³osowaniu równ¹ iloæ g³osów za i przeciw, Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie wniosek o ponownym przeprowadzeniu dyskusji i g³osowaniu nad projektem uchwa³y.
4. Je¿eli wniosek, o którym mowa w ust. 3 nie uzyska
wiêkszoci g³osów projekt uchwa³y zostaje zwrócony
do wnioskodawcy uchwa³y.
5. Je¿eli w wyniku ponownej dyskusji i g³osowania projekt uchwa³y otrzyma ponownie równ¹ iloæ g³osów 
za i  przeciw, zostaje zwrócony wnioskodawcy.
§ 27
1. Je¿eli w trakcie rozpatrywania projektu uchwa³y zostan¹ zg³oszone wnioski dotycz¹ce poprawek w projekcie uchwa³y, Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie kolejno ka¿d¹ poprawkê, po czym g³osuje siê projekt uchwa³y z przyjêtym poprawkami. Wnioski winny
byæ z³o¿one Przewodnicz¹cemu na pimie.
2. W przypadku odrzucenia poprawek Rada w g³osowaniu mo¿e przyj¹æ uchwa³ê bez poprawek, postanowiæ
o odrzuceniu projektu uchwa³y, b¹d o odes³aniu projektu uchwa³y do projektodawcy lub do komisji.
3. Postanowienia § 26 ust 3-5 stosuje siê odpowiednio.

§ 29
1. Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawach zg³aszania wniosków o charakterze formalnym,
a w szczególnoci:
 stwierdzenia quorum,
- zakoñczenia dyskusji,
 zamkniêcia listy mówców,
 sposobu g³osowania,
 przeliczania g³osów,
 zarz¹dzenia przerwy,
 reasumpcji g³osowania (niezw³ocznego powtórzenia na tym samym posiedzeniu g³osowania w razie
stwierdzenia nieprawid³owoci przy ustaleniu wyników g³osowania) albo b³êdnego lub niezrozumia³ego przedstawienia przedmiotu g³osowania).
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 Przewodnicz¹cy
poddaje niezw³ocznie pod g³osowanie cz³onkom Rady
po dopuszczeniu w dyskusji dwóch g³osów za
i dwóch g³osów przeciwko wnioskowi.
3. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy poddaje pod
g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, który mo¿e wykluczyæ potrzebê g³osowania innych wniosków. Decyzjê
w sprawie, który wniosek jest najdalej id¹cy podejmuje Przewodnicz¹cy.
§ 30
1. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu osobom sporód
publicznoci po uprzednim zg³oszeniu siê ich do zabrania g³osu, przy czym przepis § 29 stosuje siê odpowiednio.
2. Po uprzednim ostrze¿eniu, Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniem
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 31
1. Opuszczenie sesji przez radnego mo¿e nast¹piæ po
zg³oszeniu tego faktu Przewodnicz¹cemu.
2. Nieobecnoæ radnego na sesji wymaga usprawiedliwienia z³o¿onego nie póniej ni¿ przed zamkniêciem
nastêpnej sesji.
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§ 32
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy wypowiada formu³ê Zamykam sesjê Rady Miejskiej
Rumi. Trzykrotne uderzenie w dzwon koñczy sesjê
Rady.
2. Za czas trwania sesji uwa¿a siê czas od otwarcia sesji
do jej zakoñczenia.
3. Postanowienia ust. 2 dotycz¹ tak¿e sesji, która obejmowa³a wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 33
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³ami podjêtymi na sesji.
2. Uchylenie lub zmiana uchwa³y mo¿e nast¹piæ w drodze uchwa³y.
§ 34
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla danego miejsca.
§ 35
1. Pracownik Wydzia³u Ogólno  Organizacyjnego zajmuj¹cy siê obs³ug¹ Rady i jej organów z ka¿dej sesji sporz¹dza protokó³ obrad.
2. Przebieg sesji mo¿na nagraæ na tamê magnetofonow¹, któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia protoko³u na nastêpnej sesji Rady.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê goci, teksty przyjêtych przez Radê
uchwa³, z³o¿one na pimie usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na
rêce Przewodnicz¹cego.
4. Odpis protoko³u z kopiami uchwa³ dorêcza siê najpóniej w ci¹gu 10 dni roboczych od zakoñczenia sesji
Burmistrzowi a wyci¹gi z protoko³u tym jednostkom
organizacyjnym, które s¹ nimi zainteresowane lub zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ.
5. Protokó³ udostêpnia siê radnym do wgl¹du niezw³ocznie po jego sporz¹dzeniu w siedzibie Urzêdu oraz na
nastêpnej z sesji. Natomiast do publicznego wgl¹du
po jego zatwierdzeniu.
6. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ przed przyjêciem
protoko³u na najbli¿szej sesji, radni mog¹ zg³aszaæ
poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u z tym, ¿e o ich
uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej zawieraj¹cej nagranie obrad sesji.
7. Je¿eli wniosek, o którym mowa w ust 6 nie bêdzie
uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e odwo³aæ siê do
Rady.
§ 36
Pracownik, o którym mowa w § 36 ust. 1 poza protoko³owaniem sesji zajmuje siê równie¿ wysy³aniem zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.
§ 37
1. Protokó³ z sesji Rady powinien odzwierciedlaæ jej rzeczywisty przebieg, a w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia, nazwisko i imiê Przewodnicz¹cego i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) nazwiska i imiona nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyny nieobecnoci,

4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) porz¹dek obrad wraz ze zm.,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci:
a) treæ wyst¹pieñ lub ich streszczenie, odnotowanie faktu zg³oszenia wyst¹pieñ pisemnych,
b) podejmowane rozstrzygniêcia z podaniem numerów uchwa³,
c) treæ zg³oszonych jak równie¿ uchwalonych/przeg³osowanych/wniosków, deklaracji, owiadczeñ,
apeli i opinii,
d) istotne g³osy w dyskusji oraz zapytania merytoryczne skierowane do Przewodnicz¹cego, Burmistrza i udzielone przez nich odpowiedzi,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów za, przeciw, wstrzymuj¹cych siê,
8) podpis Przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
2. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi arabskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji
i oznaczeniem roku kalendarzowego.
§ 38
Sprawy rozpatrywane na sesji, Rada rozstrzyga podejmuj¹c uchwa³y, które s¹ odrêbnymi dokumentami z wyj¹tkiem uchwa³ o charakterze proceduralnym odnotowywanych w protokole sesji.
§ 39
Uchwa³y Rady podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego
sk³adu Rady, w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa
stanowi inaczej.
§ 40
1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y przez Radê/inicjatywa
uchwa³odawcza/mo¿e wystêpowaæ:
1) Przewodnicz¹cy
2) Burmistrz,
3) Komisja,
4) Klub radnych
5) Grupa minimum 2 radnych.
2. Projekty uchwa³ w formie pisemnej sk³ada siê na rêce
Przewodnicz¹cego.
3. Do projektów uchwa³ do³¹cza siê uzasadnienie zawieraj¹ce wskazanie celowoci podjêcia uchwa³y, przewidywane skutki spo³eczne, ekonomiczne i prawne.
4. Projekty uchwa³ winny byæ zaopiniowane przez w³aciw¹ merytorycznie komisjê. Opinia powinna zalecaæ
przyjêcie projektu bez poprawek, przyjêcie projektu z
okrelonymi poprawkami lub odrzucenie projektu.
W przypadku, gdy opinia Komisji nie jest jednomylna,mniejszoæ/minimum 30% sk³adu Komisji/ma prawo przedstawiæ opiniê mniejszociow¹. Zasady te nie
dotycz¹ spraw osobowych.
5. Nie przyjêcie wniosku o podjêcie inicjatywy uchwa³odawczej nale¿y uzasadniæ informuj¹c o tym wnioskodawcê.
6. W przygotowaniu projektów uchwa³ niezbêdn¹ pomoc
zapewniaj¹ wskazani przez Burmistrza pracownicy
Urzêdu.
7. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego.
8. Projekty uchwa³ rejestrowane s¹ przez Wydzia³ Ogólno-Organizacyjny w rejestrze druków.
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9. Projekty uchwa³ zarejestrowane jako druki otrzymuj¹
kolejn¹ numeracjê w ramach danej kadencji (druk
Nr ...).
10. W przypadku wprowadzenia przez projektodawcê
autopoprawek do projektu uchwa³y przed ustaleniem
porz¹dku obrad sesji, na której ma byæ on rozpatrywany oznacza siê go jako zmianê numeru druku (np.
Druk Nr 10/1zm).
11. Po umieszczeniu przez Przewodnicz¹cego projektu
uchwa³y w porz¹dku obrad nie jest mo¿liwe dokonywanie kolejnych zmian. Zmiana projektu uchwa³y
przez projektodawcê mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie na sesji w formie zg³oszenia autopoprawek.
12. Autopoprawek nie g³osuje siê.
§ 41
Zakoñczenie inicjatywy uchwa³odawczej nastêpuje
przez podjêcie lub odrzucenie uchwa³y, w wyniku g³osowania lub te¿ na skutek wycofania projektu uchwa³y przez
projektodawcê.
§ 42
Uchwa³y winny byæ zredagowane w sposób zwiêz³y,
syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym
znaczeniu i zawieraæ przede wszystkim:
1) numer, datê i tytu³,
2) podstawê prawn¹,
3) dok³adn¹ merytoryczn¹ treæ,
4) okrelenie organu, któremu powierza siê wykonanie uchwa³y,
5) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y oraz ewentualnie
czas jej obowi¹zywania,
6) uzasadnieni faktyczne i prawne podpisane przez
wnioskodawcê.
§ 43
Uchwa³ê Rady Miejskiej podpisuje Przewodnicz¹cy obrad.
§ 44
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szaniu innych aktów prawnych, w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, na tablicy og³oszeñ
Urzêdu oraz poprzez publikacjê w prasie lokalnej.
2. Zbiór przepisów prawa miejscowego prowadzony jest
przez Wydzia³ Ogólno-Organizacyjny Urzêdu Miasta
i dostêpny do publicznego wgl¹du.
Rozdzia³ III
Komisje
§ 49
1. Komisje Rady dzia³aj¹ na posiedzeniach oraz poprzez
swoich cz³onków badaj¹cych na miejscu poszczególne sprawy zgodnie z planem pracy.
2. Komisje Rady mog¹ odbywaæ posiedzenia w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji.
3. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
4. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi Komisjami Rad, innych jednostek samorz¹du terytorialnego, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z
organizacjami spo³ecznymi i zawodowymi dzia³aj¹cymi na terenie Miasta.
§ 50
1. Pracami Komisji kieruje Przewodnicz¹cy lub w razie
jego nieobecnoci Zastêpca Przewodnicz¹cego.
2. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy zgodnie
z planem pracy. Poza planem pracy Przewodnicz¹cy
mo¿e zwo³aæ posiedzenie Komisji na zasadach okrelonych w § 13 ust. 3 Regulaminu Pracy Komisji.
3. Na ¿¹danie Przewodnicz¹cego Komisji Burmistrz lub
wyznaczeni przez niego pracownicy Urzêdu zobowi¹zani s¹ do uczestniczenia w posiedzeniu Komisji.
4. W posiedzeniach Komisji mog¹ braæ udzia³ bez prawa
g³osowania radni nie bêd¹cy cz³onkami Komisji oraz
zaproszeni gocie.
§ 51

Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c: numer sesji, kolejny numer uchwa³y i rok jej podjêcia.

Opinie i wnioski oraz projekty uchwa³ Komisja uchwala w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji.

§ 45

§ 52

1. Orygina³y uchwa³ ewidencjuje siê w rejestrze uchwa³
i przechowuje siê wraz z protoko³ami sesji w Wydziale
Ogólno  Organizacyjnym.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji lub do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
§ 46
Burmistrz przedk³ada Wojewodzie uchwa³y w terminie
7 dni od daty ich podjêcia.
§ 47
Burmistrz przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwa³ê bud¿etow¹, uchwa³ê w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu i udzielenia absolutorium dla Burmistrza oraz inne uchwa³y objête nadzorem Izby w terminie 7 dni od daty ich podjêcia.
§ 48
1. Uchwa³y maj¹ce charakter prawa miejscowego og³asza siê na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 20
lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i og³a-

Przewodnicz¹cy Komisji raz w roku przedstawia na sesji sprawozdanie z dzia³alnoci Komisji, które Rada przyjmuje w g³osowaniu.
Rozdzia³ IV
Radni
§ 53
1. Radny powinien uczestniczyæ czynnie w sesjach Rady
i posiedzeniach Komisji do których zosta³ powo³any.
2. Na pierwszej sesji Rady, przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radny sk³ada lubowanie, którego rotê okrela ustawa o samorz¹dzie gminnym.
3. Radni nieobecni na pierwszej sesji oraz radni, którzy
uzyskali mandat w czasie trwania kadencji sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹ obecni.
4. Radny ma prawo domagaæ siê wniesienia pod obrady
sesji Rady lub na posiedzenia komisji spraw, które
uwa¿a za spo³ecznie pilne i uzasadnione.
5. Radny ma prawo podejmowaæ interwencje i sk³adaæ
wnioski w instytucjach,których wnioski te dotycz¹,w
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sprawach dotycz¹cych wspólnoty mieszkañców
wzglêdnie w spo³ecznie uzasadnionym interesie swoich wyborców.
6. Interwencje i wnioski radny winien sk³adaæ na rêce kierownika instytucji, której dotycz¹. Informacjê o podjêtych interwencjach radny sk³ada w Wydziale OgólnoOrganizacyjnym.
7. Wnioski i propozycje kierowane do Rady, Burmistrza
i komisji winny byæ rozpatrywane bez zbêdnej zw³oki.

3. Klub radnych wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego, który zg³asza Radzie fakt powstania klubu i jego
sk³ad osobowy.
4. W imieniu Klubu g³os zabiera jego Przewodnicz¹cy lub
osoba przez niego wskazana.

§ 54

§ 60

1. Radny potwierdza swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny nieobecny na sesji Rady lub posiedzeniu Komisji powinien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne wyjanienie Przewodnicz¹cemu Rady
lub Przewodnicz¹cemu Komisji, nie póniej ni¿ przed
zamkniêciem nastêpnej sesji Rady lub nastêpnego
posiedzenia Komisji.

1. W g³osowaniu na sesji Rady mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie radni.
2. Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w Radzie
lub Komisji, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
3. G³osowanie mo¿e byæ jawne przez podniesienie rêki
lub w formie g³osowania imiennego oraz g³osowanie
tajne.
4. Przed przyst¹pieniem do g³osowania Przewodnicz¹cy
sprawdza quorum.

§ 55
1. Radny ponosi przed Rad¹ i wyborcami odpowiedzialnoæ za udzia³ i wyniki pracy w Radzie.
2. Radni powinni odbywaæ spotkania ze swoimi wyborcami co najmniej raz w roku.
3. Radni nie rzadziej ni¿ raz w kwartale winni przyjmowaæ
wyborców w swoich okrêgach wyborczych, podaj¹c
do wiadomoci publicznej termin i miejsce przyjêæ.
§ 56
1. W przypadku wniosku zak³adu pracy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê lub zespó³ sporód radnych dla
szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja lub zespó³, o którym mowa w ust. 1 swoje
ustalenia w przedmiotowej sprawie przedk³ada na pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem decyzji w przedmiocie rozwi¹zania z
radnym stosunku pracy Rada winna wys³uchaæ radnego.
§ 57
Podstaw¹ do udzielenia radnemu przez pracodawcê
czasowego zwolnienia od pracy zawodowej jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania okrelonych prac podpisane przez Przewodnicz¹cego Rady lub Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 58
1. Rada wystawia radnemu legitymacjê podpisan¹ przez
Przewodnicz¹cego, w której stwierdza siê pe³nienie
funkcji radnego.
2. Burmistrz udziela pomocy radnym w wykonywaniu ich
obowi¹zków.
3. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
4. Radnemu przys³uguje dieta i zwrot kosztów podró¿y
na zasadach okrelonych przez Radê.
§ 59
1. Radni o wspólnych zapatrywaniach politycznych, programowych i innych mog¹ tworzyæ Kluby radnych.
2. Klub radnych mo¿e utworzyæ minimum 2 radnych.

Rozdzia³ V
G³osowanie

§ 61
1. G³osowanie jawne przez podniesienie rêki przeprowadza Przewodnicz¹cy, przeliczaj¹c oddane g³osy za,
przeciw, i  wstrzymuj¹ce siê, sumuj¹c je i porównuj¹c z liczb¹ radnych obecnych na sesji. Wyniki g³osowania odnotowuje siê w protokole.
2. Przewodnicz¹cy do przeliczania g³osów mo¿e wyznaczyæ Wiceprzewodnicz¹cych.
3. Przewodnicz¹cy og³asza wynik g³osowania.
§ 62
1. W g³osowaniu imiennym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ustalanych ka¿dorazowo dla danego g³osowania, opatrzonych piecz¹tk¹ Rady oraz imieniem i nazwiskiem
radnego.
2. G³osowanie imienne przeprowadza Komisja Skrutacyjna.
§ 63
1. G³osowanie tajne przeprowadza siê w przypadkach
okrelonych w ustawie.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ustalonych ka¿dorazowo dla danego g³osowania, opatrzonych piecz¹tk¹ Rady.
3. G³osowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna.
§ 64
1. Komisja Skrutacyjna wybierana jest w sk³adzie 3 osób,
sporód radnych.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego.
3. Przed przyst¹pieniem do g³osowania Przewodnicz¹cy
Komisji objania sposób g³osowania i przeprowadza
je wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
4. Po przeprowadzeniu g³osowania i przeliczeniu g³osów
Komisja Skrutacyjna sporz¹dza protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji stanowi¹
za³¹cznik do protoko³u sesji.
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Rozdzia³ VI
Rozpatrywanie skarg i wniosków przez Radê
§ 65

Przewodnicz¹cy kieruje skargê, której rozpatrzenie nale¿y zgodnie z przepisami kodeksu postêpowania administracyjnego do kompetencji Rady do Komisji Rewizyjnej.
§ 66
Komisja przeprowadza postêpowanie wyjaniaj¹ce w
sprawie, w tym celu w szczególnoci:
1) wzywa osobê, której skarga dotyczy do z³o¿enia wyjanieñ odnonie podniesionych w skardze zarzutów oraz
dostarczenia akt lub innych niezbêdnych dokumentów,
2) zasiêga w miarê potrzeby wyjanieñ i opinii w³aciwych
jednostek organizacyjnych Miasta.
3) zwraca siê o opiniê prawn¹, je¿eli wyst¹pi¹ w¹tpliwoci natury prawnej.
§ 67
1. Po wyjanieniu wszystkich okolicznoci sprawy Komisja przyjmuje stanowisko w sprawie skargi, opracowuje projekt uchwa³y Rady i przekazuje go Przewodnicz¹cemu celem przyjêcia do porz¹dku obrad sesji.
2. Odpowiedzi na skargê udziela Przewodnicz¹cy Rady
przesy³aj¹c skar¿¹cemu odpis uchwa³y w tej sprawie.
§ 68
Zasady obowi¹zuj¹ce przy za³atwianiu skarg stosuje
siê w sposób odpowiedni do rozpatrywania wniosków.
Za³¹cznik nr 9 do
Statutu Miasta Rumi
Regulamin
Komisji Rewizyjnej
§1
1. Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisj¹ jest organem
Rady powo³anym do przeprowadzania kontroli dzia³alnoci Burmistrza oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
2. Komisja podlega wy³¹cznie Radzie i dzia³a w jej imieniu.
§2
1. Komisja przeprowadza kontrole zgodnie z planem pracy, który przedstawia Radzie do zatwierdzenia na pocz¹tku ka¿dego roku kalendarzowego.
2. Rada w drodze uchwa³y mo¿e zleciæ Komisji przeprowadzenie dodatkowej kontroli.
3. Rada zlecaj¹c Komisji przeprowadzenie kontroli okrela w uchwale szczegó³owo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
§3
1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodnicz¹cy lub w razie
jego nieobecnoci Zastêpca Przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy Komisji:
1) organizuje prace Komisji,
2) zwo³uje posiedzenia i kieruje obradami Komisji,
3) sk³ada Radzie sprawozdania z dzia³alnoci Komisji.
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§4

1. Posiedzenie Komisji jest wa¿ne, gdy uczestniczy w nim
co najmniej po³owa sk³adu Komisji.
2. W posiedzeniach Komisji poza jej cz³onkami mo¿e
uczestniczyæ bez prawa g³osowania ka¿dy obywatel.
3. Rozstrzygniêcia podejmowane przez Komisjê zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy ogólnej liczby cz³onków Komisji.
4. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³. Przepis
§ 18 Regulaminu Pracy Komisji stosuje siê odpowiednio.
§5
1. Rozstrzygniêcia Komisji maj¹ formê opinii, wniosków
lub uchwa³ i s¹ przedk³adane Radzie.
2. Komisja sk³ada Radzie pisemne sprawozdanie ze swej
dzia³alnoci raz w roku na sesji, której przedmiotem
jest rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud¿etu
i udzielenie absolutorium Burmistrzowi.
§6
Komisja przeprowadza kontrolê w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria:
1) legalnoci,
2) celowoci,
3) gospodarnoci,
4) rzetelnoci.
§7
Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia Burmistrza i kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzania kontroli co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem kontroli, przedstawiaj¹c jej zakres.
§8
1. Kontrolê przeprowadza wy³oniony ze sk³adu Komisji
zespó³ kontrolny.
2. Zespó³ kontrolny, o którym mowa w pkt 1 dzia³a na
podstawie imiennego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Przewodnicz¹cego
Rady.
3. W upowa¿nieniu okrela siê termin, przedmiot i szczegó³owy zakres kontroli.
4. Przed przyst¹pieniem do kontroli zespó³ zobowi¹zany
jest zg³osiæ swoj¹ obecnoæ kierownikowi jednostki
kontrolowanej, przedk³adaj¹c upowa¿nienie do kontroli.
§9
Zespó³ kontrolny upowa¿niony jest do:
1) wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednostki
kontrolowanej w zakresie objêtym kontrol¹,
2) wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kontrolowanej jednostce w zakresie objêtym kontrol¹,
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4) ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjanieñ w sprawach objêtych kontrol¹
5) przyjmowania owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki.
§ 10
1. Kierownik jednostki kontrolowanej zobowi¹zany jest
do zapewnienia kontroluj¹cym odpowiednich warun-
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ków i rodków niezbêdnych do sprawnego przeprowadzania kontroli.
2. Podczas dokonywania czynnoci kontrolnych zespó³
kontrolny zobowi¹zany jest do przestrzegania:
1) przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy obowi¹zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,
2) przepisów dotycz¹cych postêpowania z wiadomociami stanowi¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w zakresie obowi¹zuj¹cym w jednostce kontrolowanej,
3) przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Dzia³alnoæ zespo³u kontrolnego nie mo¿e naruszaæ
przepisów o czasie i porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cych
w jednostce kontrolowanej.

§ 14
W przypadkach wymagaj¹cych wiadomoci specjalistycznych, Komisja ma prawo zasiêgaæ opinii bieg³ych.
§ 15
Obs³ugê Komisji zapewnia Urz¹d Miasta, natomiast
obs³ugê zespo³ów kontrolnych zapewniaj¹ kierownicy
jednostek kontrolowanych.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj¹ zastosowanie przepisy Statutu, Regulaminu
Rady i Regulaminu Pracy Komisji.
Za³¹cznik Nr 10 do
Statutu Miasta Rumi

§ 11
Zadaniem zespo³u kontrolnego jest rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego w zakresie okrelonym w
upowa¿nieniu do kontroli.
§ 12
1. Z przebiegu kontroli zespó³ kontrolny sporz¹dza, w terminie 14 dni od zakoñczenia kontroli, protokó³, który
podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zespo³u kontrolnego
oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. W protokole ujmujê siê fakty s³u¿¹ce do ustalenia stanu faktycznego wraz ze wskazaniem dowodów na ich
poparcie.
3. Protokó³ powinien ponadto zawieraæ:
1) nazwê jednostki kontrolowanej oraz imiê i nazwisko
jej kierownika,
2) imiona i nazwiska cz³onków zespo³u kontrolnego,
3) okrelenie zakresu i przedmiotu kontroli,
4) czas trwania kontroli,
5) zastrze¿enia i uwagi kierownika jednostki kontrolowanej,
6) wykaz za³¹czników.
4. Zespó³ kontrolny przedk³ada komisji projekt protoko³u
do zatwierdzenia.
5. Protokó³ sporz¹dza siê w czterech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, które otrzymuj¹: kierownik jednostki
kontrolowanej, Burmistrz, Przewodnicz¹cy Rady. Ponadto jeden egzemplarz pozostaje w aktach Komisji.
6. Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo zg³osiæ
uwagi do otrzymanego protoko³u w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania. Zespó³ kontrolny winien ustosunkowaæ siê do zg³oszonych uwag i przedstawiæ je
komisji w terminie 7 dni celem zatwierdzenia.
7. Zespó³ kontrolny przedk³ada komisji propozycje zaleceñ i wniosków pokontrolnych, które komisja po rozpatrzeniu przyjmuje najpóniej w terminie 14 dni od
ich otrzymania.
8. Zalecenia i wnioski pokontrolne przekazuje siê Burmistrzowi, kierownikowi kontrolowanej jednostki i Przewodnicz¹cemu Rady.
9. Kierownik kontrolowanej jednostki jest zobowi¹zany
w wyznaczonym terminie nie krótszym ni¿ 14 dni zawiadomiæ komisjê, Burmistrza i Przewodnicz¹cego
Rady o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.
§ 13
1. Wyniki swoich dzia³añ kontrolnych Komisja przedstawia Radzie w formie sprawozdania na najbli¿szej sesji.
2. Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Radê.

Regulamin
Pracy Komisji Rady Miejskiej Rumi
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Zakres dzia³ania Komisji jest okrelony w uchwale o
jej powo³aniu.
§2
1. Komisje podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie opinii
i wniosków, oraz przygotowuj¹ projekty uchwa³, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii, które przedk³adane
s¹ Radzie do uchwalenia.
2. Do zasad g³osowania w komisji stosuje siê odpowiednie przepisy Regulaminu Rady.
Rozdzia³ II
Przygotowanie projektu uchwa³y
§3
1. Projekt uchwa³y przygotowany przed posiedzeniem
sesji Rady, kieruje siê do w³aciwej  z uwagi na zakres
przedmiotowy uchwa³y  Komisji.
Je¿eli zakres przedmiotowy projektu uchwa³y podlega
rozpatrzeniu przez kilka Komisji, przesy³a siê go wszystkim zainteresowanym Komisjom.
Komisja mo¿e zwróciæ siê do innych Komisji Rady o
wyra¿enie opinii na temat projektu uchwa³y lub jego
czêci.
2. Przy rozpatrywaniu projektu uchwa³y Komisje i Podkomisje bior¹ pod uwagê opinie przedstawione przez
inne Komisje, mog¹ tak¿e wys³uchaæ opinii Burmistrza,
przedstawicieli Urzêdu, ekspertów i doradców.
§4
1. Komisja, do której zosta³ skierowany projekt uchwa³y,
przedstawia Radzie opiniê o tym projekcie, zawieraj¹c¹ stanowisko Komisji w odniesieniu do przed³o¿onego projektu. Je¿eli projekt zosta³ skierowany do dwóch
lub wiêcej Komisji mog¹ one przedstawiæ wspóln¹
opiniê.
2. W opinii Komisja wnioskuje:
 przyjêcie projektu bez poprawek,
 przyjêcie projektu z okrelonymi poprawkami,
 odrzucenie projektu.
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3. W przypadku, gdy opinia nie jest jednomylna, mniejszoæ/tj. minimum 30% powo³anego sk³adu Komisji/
ma prawo przedstawiæ opiniê mniejszociow¹.
4. Zasady postêpowania okrelone w powy¿szych paragrafach nie dotycz¹ spraw osobowych.
§5
Wspólne obrady Komisji nad projektem uchwa³ oraz
przyjmowanie poprawek i protoko³u z posiedzenia, odbywaj¹ siê na zasadach okrelonych w § 16 Regulaminu
Pracy Komisji Rady.
Rozdzia³ III
Opinie i wnioski Komisji
§6
1. Opinia zawiera stanowisko Komisji w okrelonej sprawie.
2. Komisja mo¿e przedstawiæ swoj¹ opiniê Burmistrzowi, a za porednictwem Przewodnicz¹cego Rady tak¿e
innym organom i instytucjom dzia³aj¹cym na terenie
miasta.
3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zwróciæ Komisji uchwalon¹ przez ni¹ opiniê z umotywowanym zaleceniem ponownego rozpatrzenia sprawy.
Opinia ponownie uchwalona przez Komisjê jest przesy³ana przez Przewodnicz¹cego Rady adresatowi.
§7
1. Komisja mo¿e zwróciæ siê do adresata opinii o przedstawienie swojego stanowiska w sprawach podniesionych w opinii, jak równie¿ o informacjê o przebiegu
realizacji wniosków wynikaj¹cych z tej opinii.
2. Na ¿¹danie Komisji, adresat opinii ma obowi¹zek ustosunkowaæ siê do niej i w ci¹gu 14 dni od dnia otrzymania opinii jest zobowi¹zany do pisemnego powiadomienia Przewodnicz¹cego o zajêtym stanowisku, chyba ¿e Przewodnicz¹cy, na wniosek zainteresowanego
organu, po porozumieniu siê z Przewodnicz¹cym Komisji ustali inny termin.
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§ 10

1. Wyniki kontroli, o których mowa w § 9 ust. 1 ujmuje
siê w sprawozdaniach z ich przeprowadzenia.
2. Sprawozdanie winno w szczególnoci zawieraæ:
1) opiniê stwierdzonego stanu faktycznego w dziedzinie unormowanej uchwa³¹ Rady oraz przedstawienie sposobu jej wykonania przez powo³ane do tego
organy i miejskie jednostki organizacyjne, efekty ich
dzia³ania i stan przestrzegania norm prawa miejscowego ujêtego w uchwale,
2) ocenê wykonania uchwa³y oraz wywo³anych przez
ni¹ skutków spo³ecznych i gospodarczych, a tak¿e
ich zgodnoci z za³o¿eniami i celami uchwa³y,
3) ocenê przydatnoci zawartych w uchwale rozwi¹zañ w stosunku do osi¹gniêtych skutków spo³ecznych i gospodarczych,
4) wnioski, co do sposobu i kierunku dalszego wykonywania uchwa³y, a w razie potrzeby tak¿e wnioski
w sprawie zmian w obowi¹zuj¹cych przepisach
gminnych.
3. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli podpisane
przez wszystkich cz³onków Komisji przeprowadzaj¹cych kontrolê przekazuje siê Przewodnicz¹cemu i Burmistrzowi. Sprawozdanie mo¿e byæ przedmiotem obrad na posiedzeniu Rady.
§ 11
1. Komisje mog¹ przeprowadzaæ w wyznaczonym przez
siebie sk³adzie wizytacje oraz badania dzia³alnoci miejskich jednostek organizacyjnych. W razie podjêcia
przez Komisjê badania dzia³alnoci okrelonych jednostek organizacyjnych, na wniosek Komisji, Burmistrz
deleguje swoich przedstawicieli do udzia³u w tych badaniach. Wnioski w tej sprawie kieruje siê do Burmistrza za porednictwem Przewodnicz¹cego Rady.
2. Przepis § 10 ust. 3 stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ V
Podkomisje

§8

§ 12

W sprawach przekazanych Komisji do rozpatrzenia
przez Radê, Burmistrza lub radnego, Komisja zajmuje
i przedstawia swoj¹ opiniê lub wniosek w terminie nie
przekraczaj¹cym jednego miesi¹ca.

1. Dla szczegó³owego zbadania sprawy lub zaopiniowania/przygotowania/projektu uchwa³y, Komisja mo¿e
powo³aæ ze swojego sk³adu Podkomisjê.
2. Powo³anie cz³onków Podkomisji i jej Przewodnicz¹cego nastêpuje w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji.
3. Podkomisja przedstawia Komisji sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci lub zaopiniowanego/przygotowanego/
projektu uchwa³y.
4. Do posiedzeñ Podkomisji stosuje siê odpowiednie przepisy rozdzia³u VI  Regulaminu Pracy Komisji.

Rozdzia³ IV
Dzia³alnoæ kontrolna Komisji
§9
1. W sprawach zwi¹zanych z wprowadzeniem w ¿ycie
i wykonywaniem uchwa³ Rady, w³aciwe Komisje przeprowadzaj¹ kontrole Burmistrza i jednostek organizacyjnych Urzêdu oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie spraw, do których Komisja zosta³a
powo³ana.
2. W przypadkach, gdy problematyka zamierzonej kontroli wi¹¿e siê z przedmiotowym zakresem dzia³ania
tak¿e innej Komisji, kontrola powinna byæ podjêta we
wspó³dzia³aniu z zainteresowan¹ Komisj¹ jako kontrola wspólna, b¹d te¿ przy udziale przedstawicieli takiej
Komisji.
3. Komisja przeprowadzaj¹ca kontrolê okrela jej zakres
oraz sposób przeprowadzenia.

Rozdzia³ VI
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
§ 13
1. Komisje dzia³aj¹ na podstawie rocznych planów pracy, które Przewodnicz¹cy Komisji przedstawia Radzie
do akceptacji.
2. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy zgodnie
z planem pracy.
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3. Na wniosek Rady Miejskiej lub pisemny wniosek co
najmniej po³owy ogólnej liczby cz³onków Komisji, jej
Przewodnicz¹cy jest zobowi¹zany zwo³aæ niezw³ocznie posiedzenie w celu rozpatrzenia okrelonej sprawy.
4. Porz¹dek dzienny posiedzenia przygotowany jest przez
Przewodnicz¹cego Komisji i przyjmuje siê go w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji.
5. O terminie i porz¹dku dziennym posiedzenia, cz³onków
Komisji oraz zaproszonych na posiedzenie Burmistrza
przedstawicieli, Urzêdu i goci zawiadamia siê w sposób zwyczajowo przyjêty, umo¿liwiaj¹cy stawiennictwo na posiedzeniu.
§ 14
1. Na ¿¹danie Przewodnicz¹cego Komisji, Burmistrz lub
wyznaczeni przez niego pracownicy Urzêdu s¹ zobowi¹zani do uczestnictwa lub z³o¿enia informacji w sprawach dotycz¹cych zakresu ich dzia³ania.
2. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ inne osoby ni¿
wymienione w ust. 1 do wziêcia udzia³u w posiedzeniu
w celu z³o¿enia informacji i wyjanieñ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad i badañ Komisji.
3. W posiedzeniach Komisji mo¿e uczestniczyæ upowa¿niony przedstawiciel wnioskodawcy wystêpuj¹cego z
inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹.
4. W posiedzeniach Komisji poza jej cz³onkami mo¿e
uczestniczyæ bez prawa g³osowania ka¿dy obywatel.
5. Ograniczenie jawnoci mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie ze
wzglêdu na okrelon¹ w ustawach ochronê wolnoci
i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz
ochronê porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa lub
wa¿nego interesu gospodarczego pañstwa.
§ 15
Na wypowiedziane przez cz³onków Komisji w toku posiedzenia uwagi lub zg³oszone i przyjête w wyniku g³osowania wnioski, uczestnicz¹cy w posiedzeniu Burmistrz,
przedstawiciele Urzêdu, instytucji i organizacji udzielaj¹
odpowiedzi na tym samym lub najbli¿szym posiedzeniu
Komisji. W uzasadnionych przypadkach odpowied mo¿e
byæ udzielona w formie pisemnej, a o treci nades³anych
odpowiedzi Przewodnicz¹cy Komisji informuje jej cz³onków na najbli¿szym posiedzeniu.
§ 16
1. Komisje mog¹ odbywaæ posiedzenia wspólne, na posiedzeniach tych przewodnicz¹ Przewodnicz¹cy ka¿dej
z uczestnicz¹cych w posiedzeniu Komisji.
2. Komisje obraduj¹ce wspólnie podejmuj¹ uchwa³y w
g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy ogólnej liczny cz³onków ka¿dej z uczestnicz¹cych w posiedzeniu Komisji,
a nastêpnie sporz¹dzaj¹ wspólny protokó³.
§ 17
Komisja wybiera ze swojego sk³adu sprawozdawców
na posiedzenie Rady.
§ 18
1. Z przebiegu ka¿dego posiedzenia Komisji sporz¹dza
siê protokó³, który stanowi urzêdowe stwierdzenie przebiegu obrad Komisji.

2. Protokó³ obejmuje zapis przebiegu posiedzenia oraz
w za³¹cznikach: teksty przyjêtych projektów uchwa³,
opinii i wniosków a tak¿e przed³o¿onych Komisji odpowiedzi, informacji i innych materia³ów oraz listy
obecnoci.
Cz³onek Komisji, a tak¿e inna osoba zabieraj¹ca g³os w
dyskusji mo¿e zg³osiæ wniosek o szczegó³owe zaprotoko³owanie jego wyst¹pienia lub zajêtego stanowiska.
3. Protokó³ z posiedzenia Komisji winien zawieraæ:
1) numer i datê odbywania posiedzenia,
2) nazwisko i imiê Przewodnicz¹cego posiedzenia oraz
protokolanta,
3) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
4) zg³oszone uwagi do tekstu protoko³u z poprzedniego posiedzenia Komisji, o przyjêciu lub odrzuceniu
uwag decyduje Komisja,
5) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniego posiedzenia Komisji/je¿eli nie wniesiono zastrze¿eñ/,
6) przebieg obrad a w szczególnoci treæ przyjêtych
wniosków,
7) przebieg g³osowania z odnotowaniem liczby g³osów
za, przeciw, i wstrzymuj¹cych siê,
8) podpis Przewodnicz¹cego posiedzenia i podpis protokolanta.
§ 19
Obs³ugê Komisji sprawuje pracownik Wydzia³u Ogólno-Organizacyjnego.

940
POROZUMIENIE
Powiatu Wejherowskiego
oraz Gminy Miasta Rumi
zawarte w dniu 25 kwietnia 2003 r.
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 71,
poz. 838 ze zm.), art. 5 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1592 ze zm.), Uchwa³y Rady Powiatu Wejherowskiego Nr II/VII/79/03 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie podpisania porozumienia z Gmin¹ Miasta Rumia dotycz¹cego przejêcia przez Gminê spraw zwi¹zanych
z utrzymaniem dróg powiatowych, art. 8 ust. 2a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. Nr
46, poz. 543 z 2000 r. ze zm.), ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz.
872 ze zm.) oraz Uchwa³y Nr X/91/2003 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminê Miasta Rumi z
Zarz¹dem Powiatu Wejherowskiego na przejêcie spraw
zwi¹zanych z zarz¹dzaniem drogami powiatowymi znajduj¹cymi siê w granicach administracyjnych Miasta Rumi.
Powiat Wejherowski reprezentowany przez:
1. Józefa Reszke  Starostê Wejherowskiego
2. Marka Panka  Cz³onka Zarz¹du
oraz Gmina Miasta Rumia reprezentowana przez:
El¿bietê Rogala-Koñczak  Burmistrza Miasta Rumi
zawieraj¹ porozumienie nastêpuj¹cej treci:
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§1

Zarz¹d Powiatu Wejherowskiego dzia³aj¹c jako zarz¹dca
dróg powiatowych przekazuje, z Burmistrz Miasta Rumi
dzia³aj¹c jako zarz¹dca dróg gminnych przejmuje, prowadzenie ni¿ej wymienionych spraw dotycz¹cych dróg
powiatowych w granicach administracyjnych miasta
Rumi, a wynikaj¹cych:
1. Z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 71, poz. 838 ze zm.):
1) opracowywanie i zg³aszanie Zarz¹dowi powiatu
propozycji do planów rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie miasta (art. 20, pkt 1),
2) opracowywanie i przekazywanie zarz¹dowi powiatu do zatwierdzenia projektów planów finansowych
budowy, utrzymania i ochrony dróg powiatowych
oraz obiektów mostowych (art. 20, pkt 2),
3) pe³nienie funkcji inwestora w zwi¹zku z budow¹,
rozbudow¹, modernizacj¹ i remontami dróg powiatowych (art. 20, pkt 3),
4) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów in¿ynierskich, urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch i innych urz¹dzeñ zwi¹zanych z drogami powiatowymi (art. 20, pkt 4),
5) realizacja zadañ w zakresie in¿ynierii ruchu (art. 20,
pkt 5),
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb
obronnych oraz wykonywanie innych zadañ na
rzecz obronnoci kraju (art. 20, pkt 6),
7) koordynacja robót w pasie drogowym dróg powiatowych (art. 20, pkt 7),
8) wydawanie zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego,
na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ³adunkiem lub bez ³adunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczaj¹cych
wielkoci okrelone w odrêbnych przepisach oraz
pobieranie op³at i kar pieniê¿nych i gromadzenie
ich na koncie rodków specjalnych z przeznaczeniem ich na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta z zastrze¿eniem postanowieñ art. 40 a
ustawy (art. 20, pkt 8),
9) prowadzenie ewidencji dróg powiatowych i drogowych obiektów mostowych (art. 20, pkt 9),
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg
powiatowych i obiektów mostowych (art. 20,
pkt 12),
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczaj¹cych na drogach powiatowych (art. 20, pkt 11),
12) przeciwdzia³anie niszczeniu dróg przez ich u¿ytkowników (art. 20, pkt 12),
13) przeciwdzia³anie niekorzystnym przeobra¿eniom
rodowiska mog¹cym powstaæ lub powstaj¹cym
w nastêpstwie budowy lub utrzymania dróg powiatowych (art. 20, pkt 13),
14) wprowadzanie ograniczeñ b¹d zamykanie dróg
powiatowych i drogowych obiektów mostowych
dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy wystêpuje bezporednie zagro¿enie bezpieczeñstwa
osób lub mienia (art. 20, pkt 14),
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach powiatowych (art. 20, pkt 15),
16) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielêgnacja zieleni w pasie drogowym
(art. 20, pkt 16) zgodnie z zasadami okrelonymi w

2.

3.

4.

5.
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Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 24 stycznia
1986 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986 r., Nr 6,
poz. 33 ze zm.).
Z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze
zm.) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomociami pozostaj¹cymi w zarz¹dzie organu zarz¹dzaj¹cego drog¹.
Z ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 ze zm.) prowadzenie gospodarki gruntami wchodz¹cymi w sk³ad pasa
drogowego stanowi¹cymi w³asnoæ Skarbu Pañstwa,
a tak¿e gruntami zajêtymi pod drogi publiczne, bêd¹cymi we w³adaniu Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego, a nie stanowi¹cymi ich w³asnoci.
Opracowywanie w uzgodnieniu z Zarz¹dem Powiatu
planów wykorzystania gruntów przyleg³ych nie wchodz¹cych w sk³ad pasa drogowego, a stanowi¹cych
w³asnoæ powiatu.
Z Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia
1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986 r. Nr 6,
poz. 33, ze zm.):
1) przyjmowanie zawiadomieñ o zakoñczeniu robót w
pasie drogowym i przywróceniu odcinka pasa do poprzedniego stanu u¿ytecznoci (§ 7 ust. 1),
2) dokonywanie komisyjnego odbioru zajmowanych
odcinków pasa drogowego (§ 7 ust. 2),
3) uzgadnianie planów zabudowy terenów s¹siaduj¹cych z pasem drogowym, uzgadnianie projektów
i wydawanie opinii w zakresie wynikaj¹cym z obowi¹zuj¹cych przepisów.
§2

Zarz¹d Powiatu zastrzega sobie prawo nadzorowania,
kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia spraw
wymienionych w § 1 porozumienia wg kryteriów legalnoci, celowoci i gospodarnoci.
§3
Burmistrz Miasta Rumi mo¿e powierzyæ innemu podmiotowi prowadzenie spraw wym. w § 1 jedynie po uzyskaniu zgody Zarz¹du Powiatu.
§4
Zarz¹d Powiatu w projekcie bud¿etu uwzglêdnia corocznie rodki finansowe na pokrycie prowadzenia spraw
okrelonych w § 1.
§5
1. Na prowadzenie spraw okrelonych w § 1 porozumienia Zarz¹d Powiatu przekazuje stronie przejmuj¹cej, w
miesiêcznych ratach, rodki finansowe w postaci dotacji celowej, zgodnie z zasadami okrelonymi w za³¹czniku nr 1 do niniejszego porozumienia.
2. O wysokoci dotacji, o której mowa w pkt 1, Zarz¹d
Powiatu zawiadamia Burmistrza Miasta Rumi ka¿dego
roku, niezw³ocznie po uchwaleniu bud¿etu powiatu.
§6
Op³aty i kary, o których mowa w § 1 ust. 1, pkt 8 porozumienia, gromadzone na koncie rodków specjalnych
pozostaj¹ w dyspozycji Burmistrza Miasta Rumi.
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§7

942

Wykaz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Rumi zawiera za³¹cznik nr 2 do niniejszego
porozumienia.

Og³oszenie
Marsza³ka Województwa Pomorskiego
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

§8

w sprawie mo¿liwoci zg³aszania kandydatów do Wojewódzkiej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Niepe³nosprawnych.

1. Porozumienie niniejsze strony zawieraj¹ na czas nieokrelony.
2. Ka¿da ze stron mo¿e je rozwi¹zaæ za trzymiesiêcznym
okresem wypowiedzenia.
3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
dla swej wa¿noci formy pisemnej.
§9
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze stron.
§ 10
Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 maja 2003 r.
ZARZ¥D POWIATU
WEJHEROWSKIEGO
Starosta
J. Reszke
Cz³onek Zarz¹du
M. Panek

BURMISTRZ MIASTA
RUMI
E. Rogala-Koñczak

941
Malbork, 29 kwietnia 2003 r.
OG£OSZENIE
Na podstawie § 9 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 marca
2003 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 560 z 2003 r.) w sprawie organizacji oraz trybu dzia³ania wojewódzkich i powiatowych
spo³ecznych rad do spraw osób niepe³nosprawnych
Starosta Powiatu Malborskiego informuje, i¿ zg³oszenia kandydatów do Powiatowej Spo³ecznej Rady Do
Spraw Osób Niepe³nosprawnych przyjmowane bêd¹ w
terminie do 20 maja 2003 r. Zg³oszenia nale¿y sk³adaæ w
siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku we wskazanym wy¿ej terminie w godz. Od 7.30 do
15.30 w ka¿dy dzieñ roboczy.
Jednoczenie informujê, ¿e kandydatów do Powiatowej Rady powo³uje siê sporód przedstawicieli dzia³aj¹cych na terenie danego powiatu organizacji pozarz¹dowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorz¹du terytorialnego (powiatów, gmin).
Starosta
Cz. Kownacki

Na podstawie § 9 ust. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 marca
2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu dzia³ania wojewódzkich i powiatowych spo³ecznych rad do spraw osób
niepe³nosprawnych
Marsza³ek Województwa Pomorskiego zaprasza do
zg³aszania kandydatów do Wojewódzkiej Spo³ecznej Rady
do Spraw Osób Niepe³nosprawnych.
Do zg³aszania kandydatów sporód swoich przedstawicieli uprawnione s¹ nastêpuj¹ce organizacje i instytucje dzia³aj¹ce na terenie województwa pomorskiego:
 organizacje pozarz¹dowe (w tym: stowarzyszenia, fundacje, zwi¹zki, izby oraz organizacje pracodawców
i pracobiorców w szczególnoci dzia³aj¹cych na rzecz
osób niepe³nosprawnych);
 wojewoda
 jednostki samorz¹du terytorialnego (powiaty i gminy)
Ww. organizacje i instytucje zg³aszaj¹ po jednym kandydacie na cz³onka Rady w terminie 14 dni od dnia ukazania siê og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego. Sporód zg³oszonych kandydatów
zgodnie z art. 44c ust. 3 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.) Marsza³ek Województwa powo³uje 7 cz³onków Wojewódzkiej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób
Niepe³nosprawnych.
Zg³oszenia nale¿y sk³adaæ w formie pisemnej w Departamencie Edukacji i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdañsk, pok. 329, tel. (58) 3077235.
Wojewódzka Spo³eczna Rada do Spraw Osób Niepe³nosprawnych bêdzie organem opiniodawczo  doradczym, do którego zakresu dzia³ania nale¿eæ bêdzie:
1. inspirowanie przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do:
a. integracji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych,
b. realizacji praw osób niepe³nosprawnych,
2. opiniowanie projektów wojewódzkich programów dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych,
3. ocena realizacji programów,
4. opiniowanie projektów uchwa³ i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod k¹tem ich skutków dla osób niepe³nosprawnych.
Uczestnictwo w Radzie jest spo³eczne, a jej kadencja
trwa 4 lata.
Marsza³ek
Województwa Pomorskiego
J. Koz³owski
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