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§2

UCHWA£A Nr IV k/III/40/2002
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2002 r.

1. Dochody i wydatki zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie obejmuje za³¹cznik Nr 3*.
2. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych realizowanych na podstawie porozumieñ miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego obejmuje za³¹cznik Nr 4*.
3. Przychody i wydatki zak³adu bud¿etowego obejmuje
za³¹cznik Nr 5*.
4. Przychody i wydatki rodków specjalnych obejmuje
za³¹cznik Nr 6*.
5. Dotacje -obejmuje za³¹cznik Nr 7*.
6. Plan przychodów i wydatków G.F.O. obejmuje za³¹cznik Nr 8*.
7. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ administracji rz¹dowej na podstawie porozumieñ obejmuje
za³¹cznik Nr 9*.
§3

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 122
i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pón. zm.)  Rada
Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy w wysokoci
56.641.758 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*
2. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy w wysokoci
53.245.658 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*
3. Nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci
3.396.100 z³
przeznacza siê na:
 sp³atê po¿yczki N.F.O  i G.W w wysokoci
1.015.000 z³
 sp³atê po¿yczek W.F.O  i G.W w wysokoci
431.100 z³
 wykup obligacji serii A i D w wysokoci
1.800.000 z³
 sp³atê kredytu krajowego w wysokoci 150.000 z³

1. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci  520.000 z³.
2. Ustala siê wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w
programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci  520.000 z³.
§4
Ustala siê rezerwê w wysokoci ogó³em
w tym:
 rezerwa ogólna
 rezerwa celowa  owiatowa
*) Za³¹czników Nr 1-9 nie publikuje siê.

560.600 z³
532.450 z³
28.150 z³
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Poz. 987, 988
§5

Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do dokonywania
zmian w bud¿ecie polegaj¹cych na przenoszeniu wydatków miêdzy rozdzia³am i, paragrafami w ramach dzia³ów.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza

988
UCHWA£A Nr IV/33/2002
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie Bud¿etu Miasta W³adys³awowa na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz
pkt 10 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz art. 109, 113, 114, 116,
124, 128 ust.2, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Z 1998 r. Nr 155 poz. 1014,
z 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778,
Nr 110 poz. 1255 z 2000 r., Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136,
Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122
poz. 1315, z 2001 r., Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 98
poz. 1070, Nr 102 poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145,
poz. 1623, z 2002 r. Nr 41, poz. 363, Nr 41, poz. 365, Nr 74
poz. 676) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
25.074.209 z³
zgodnie z za³¹cznikiem z Nr 1*.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dochody z podatków i op³at
13.252.971 z³
2) dochody z maj¹tku gminy
2.190.000 z³
3) pozosta³e dochody
970.200 z³
w tym: dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci
600.000 z³,
4) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie w wysokoci 1.043.190 z³ 
za³. Nr 2*.
5) pozosta³e dotacje  152.045 z³ w tym:
 dotacje celowe otrzymane na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci
118.200 z³ zgodnie z za³. Nr 3*:
 dotacje na zadania w³asne  33.845 z³,
6) subwencja ³¹cznie  w wysokoci 7.232.803 z³,
7) wp³ywy z jednostek bud¿etowych  233.000 z³.
§2
1. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
24.829.209 z³
zgodnie z za³. Nr 4*.
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2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza siê
³¹cznie na:
1) Wydatki bie¿¹ce kwotê
21.835.282 z³
w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
11.498.353 z³,
b) dotacja celowa przekazywana do powiatu na podstawie zawartych porozumieñ w wysokoci
163.800 z³.  za³¹cznik nr 3,
c) dotacja podmiotowa z bud¿etu dla niepublicznych
placówek owiatowo-wychowawczych i biblioteki
 506.260 z³. zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*,
d) dotacja celowe z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  42.500 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*,
e) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie  1.043.190 z³
zgodnie z za³. Nr 2,
f) wydatki na obs³ugê d³ugu gminy 50.000 z³,
g) wydatki z tytu³u porêczeñ  23.440 z³,
2) wydatki maj¹tkowe kwota 2.993.927 z³
w tym na:
a) wydatki inwestycyjne 2.988.927 z³ zgodnie z za³.
Nr 6*.
3. Kwota wydatków okrelona w ust. 1 obejmuje ponadto:
1) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wykonywanych
na podstawie porozumieñ zawartych z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego  118.200 z³.
zgodnie z za³. Nr 3*,
2) wydatki zwi¹zane z profilaktyk¹ i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi w wysokoci 600.000 z³. zgodnie z za³¹cznikiem nr 8*.
§3
Ustala siê przychody i rozchody bud¿etu miasta:
1) przychody:
 wolne rodki,
2) rozchody:
245.000 z³
 sp³ata po¿yczki WFO i GW w Gdañsku
125.000 z³
 sp³ata kredytu BUD-BANK Gdañsk
120.000 z³
§4
1. Przyjmuje siê przychody i wydatki rodków specjalnych
w wysokoci:
 przychody  324.660 z³,
 wydatki  324.660 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7*.
§5
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9*.
§6
Prognozê d³ugu gminy W³adys³awowo przedstawia
za³¹cznik nr 10*.
§7
Okrela siê wydatki zwi¹zane z wieloletnim programem
inwestycyjnym  za³¹cznik nr 11*.

*) Za³¹czników Nr 1-11 nie publikuje siê.
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§8
Tworzy siê rezerwy:
1) ogóln¹ w wysokoci 50.000 z³ na nieprzewidziane wydatki,
2) celow¹ w wysokoci  90.000 z³ do dyspozycji samorz¹dów i so³ectw.
§9
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek do wysokoci 300.000
z³. na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu miasta,
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem
przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami,
3) przekazania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ
planowych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gmin,
4) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
§ 10
Okrela siê wysokoæ sumy, do której Burmistrz Miasta mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania na kwotê
300.000 z³.

holowych zawierajacych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu
sprzeda¿y.
§3
Usytuowanie na terenie gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y winno uwzglêdniaæ nastêpuj¹ce zasady:
 punkty sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych nie mog¹ byæ zlokalizowane bli¿ej ni¿ 100 m
od szkó³ i innych placówek owiatowo-wychowawczych i opiekuñczych, obiektów kultu religijnego w
tym Kalwarii wielewskiej, dworca PKP, posterunku
Policji w Karsinie, pla¿: k¹pielisk gminnych oraz innych miejsc masowych zgromadzeñ.
§4
Zasady okrelone w § 3 nie dotycz¹ zezwoleñ na punkty ju¿ istniej¹ce oraz punkty gastronomiczne znajduj¹ce
siê na terenie zamkniêtych orodków wczasowych.
§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

Traci moc Uchwa³a Nr XXXIII/153/1993 Rady Gminy w
Karsinie z dnia 30 czerwca 1993 r., Uchwa³a Rady Gminy
Nr IV/25/1994 z dnia 17 padziernika 1994 r., Uchwa³a
Rady Gminy Nr XI/80/1995 z dnia 23 czerwca 1995 r. oraz
Uchwa³a Rady Gminy Nr XXXI/222/2001 z dnia 27 lipca
2001 r.

§ 12

§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Karsin.

§ 11

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

989
UCHWA£A Nr III/40/2002
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 i art. 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.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35
poz. 230 z 1982 r. z pón. zm.), Rada Gminy w Karsinie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê liczbê 20 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawierajacych powy¿ej 4,5% alkoholu (za wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y.
§2
Ustala siê liczbê 25 punktów sprzeda¿y napojów alko-

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski

990
UCHWA£A Nr V/109/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 739/2, obrêb
Chwaszczyno, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz
zgodnie z art. 10, art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 25 poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 990
§1

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 0,1671 ha obejmuj¹cego dzia³kê nr 739/2, po³o¿onego we wsi Chwaszczyno, gmina ¯ukowo, w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia dzia³ki  minimum 1000,0 m2,
c) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy-mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5 m,
e) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
f) dach dwu lub wielospadowy (nachylenie 22°-45°),
musi mieæ pokrycie nierozprzestrzeniaj¹ce ognia,
g) dopuszcza siê realizacjê funkcji dodatkowej  us³ug
nieuci¹¿liwych i nie wymagaj¹cych ciê¿kiego transportu,
h) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ lokaln¹
(KL) i drog¹ dojazdow¹ (KD),
i) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego
na samochód osobowy.
KL  teren przeznaczony na poszerzenie drogi lokalnej do szerokoci 12,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
KD  teren przeznaczony na poszerzenie drogi dojazdowej do szerokoci 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
KX  teren przeznaczony na poszerzenie ci¹gu pieszo
 jezdnego do szerokoci 5,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu dzia³ki drogami KL i KD.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
komunalnego na warunkach wyznaczonych przez
zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki, natomiast z nawierzchni parkingu dla us³ug  do kanalizacji deszczowej, po podczyszczeniu z zanieczyszczeñ ropopochodnych,
e) zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci gazu przewodowego na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
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g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych  na gminne wysypisko
mieci, za porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) minimum 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹; drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej
odleg³oci od granicy, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH.
Obszar po³o¿ony jest w:
a) otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 
obowi¹zuj¹ tu zakazy i ograniczenia okrelone w
Rozp. Woj. Gd. nr 5/94 i 11/98 (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 59, poz. 294),
b) zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia
wody powierzchniowej,,Straszyn z rzeki Raduni.
Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji
nr O-V-7226/1/93 Woj. Gd. z dnia 06.08.1993 r.),
c) zasiêgu strefy ograniczeñ wysokoci zabudowy lotniska cywilnego Trójmiasto,
d) zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP 113  Zbiornik ¯ukowski (G³ówne
zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia
ochron¹. Odpowiednie uwarunkowania okreli Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku).
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
§4
Ustala siê 30% stawkê procentowa s³u¿¹c¹ naliczaniu
jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci, 5% w przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku do uchwa³y; dla pozosta³ych terenów 0%.
§5
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2788 

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

991
UCHWA£A Nr V/110/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 729/2, 729/3 i 779,
obrêb Chwaszczyno, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz
zgodnie z art. 10, art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 25 poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 9,29 ha obejmuj¹cego dzia³ki nr 729/2, 729/3 i 779, po³o¿one we wsi
Chwaszczyno, gmina ¯ukowo, w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
 us³ugi turystyki z funkcj¹ mieszkaln¹,
 us³ugi rzemios³a z funkcj¹ mieszkaln¹,
 us³ugi turystyki,
 us³ugi sportu i rekreacji,
 us³ugi gastronomii.
§2
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia dzia³ki  minimum 1000,0 m2,
c) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5 m,
e) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
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f) dach dwu lub wielospadowy (nachylenie 22°  45°),
g) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z drogami dojazdowymi, wewnêtrznymi,
h) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego na
samochód osobowy,
i) dopuszcza siê realizacjê funkcji towarzysz¹cej  us³ug
nieuci¹¿liwych i nie wymagaj¹cych obs³ugi ciê¿kim
transportem,
j) co najmniej 30% powierzchni dzia³ki nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹. Drzewa wysokopienne nale¿y
sadziæ w takiej odleg³oci od granic aby nie zacienia³y dzia³ek s¹siednich.
 1 UT, MN  teren us³ug turystyki z funkcj¹ mieszkaln¹:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do
krajobrazu,
b) powierzchnia dzia³ki  minimum 1500,0 m2,
c) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5 m,
e) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
f) dach dwu lub wielospadowy (nachylenie 22°  45°),
g) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg,
h) program parkingowy zwi¹zany z funkcj¹ us³ugow¹,
wyliczony wg wskanika:
 1mp/50 m2 powierzchni u¿ytkowej, lecz nie mniej
ni¿ 1mp/1 obiekt us³ugowy,
 1mp/10 zatrudnionych,
 miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki,
i) istniej¹cy ciek wodny nale¿y zachowaæ, dopuszcza
siê jego czêciowe skanalizowanie
j) co najmniej 30% powierzchni dzia³ki nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹. Drzewa wysokopienne nale¿y
sadziæ w takiej odleg³oci od granic aby nie zacienia³y dzia³ek s¹siednich.
 2 UT, MN  teren us³ug turystyki z funkcj¹ mieszkaln¹:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do
krajobrazu,
b) powierzchnia dzia³ki  minimum 1500,0 m2,
c) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5 m,
e) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
f) dach dwu lub wielospadowy (nachylenie 22°  45°),
g) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg,
h) program parkingowy zwi¹zany z funkcj¹ us³ugow¹,
wyliczony wg wskanika:
 1mp/50 m2 powierzchni u¿ytkowej, lecz nie mniej
ni¿ 1mp/1 obiekt us³ugowy,
 1mp/10 zatrudnionych,
 miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki,
i) co najmniej 30% powierzchni dzia³ki nale¿y zago-
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spodarowaæ zieleni¹. Drzewa wysokopienne n a l e ¿ y
sadziæ w takiej odleg³oci od granic aby nie zacienia³y
dzia³ek s¹siednich.
 UR, MN  teren us³ug rzemios³a z funkcj¹ mieszkaln¹:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do
krajobrazu,
b) powierzchnia dzia³ki  minimum 1500,0 m2,
c) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 12 m,
e) poziom posadzki parteru  maks. 0,3 m nad poziomem terenu,
f) dach dwu lub wielospadowy (nachylenie 22°  45°),
g) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg,
h) program parkingowy zwi¹zany z funkcj¹ us³ugow¹,
wyliczony wg wskanika:
 1mp/50 m2 powierzchni u¿ytkowej, lecz nie mniej
ni¿ 1mp/1 obiekt us³ugowy,
 1mp/10 zatrudnionych,
 miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki,
i) co najmniej 20% powierzchni dzia³ki nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹. Drzewa wysokopienne nale¿y
sadziæ w takiej odleg³oci od granic aby nie zacienia³y dzia³ek s¹siednich.
 UT, US, UG,  teren us³ug turystyki, sportu i rekreacji
oraz gastronomii:
a) w strefie przywodnej (do 100 m od linii brzegowej
jeziora) dopuszcza siê realizacjê k¹pieliska, przystani turystycznej i rybackiej oraz stanicy wodnej,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 100 m od linii brzegowej Jeziora Osowskiego i 6,0 m
od linii rozgraniczaj¹cych dróg,
c) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do
krajobrazu,
d) program parkingowy zwi¹zany z funkcj¹ us³ugow¹,
wyliczony wg wskanika:
 1mp/50 m2 powierzchni u¿ytkowej, lecz nie mniej
ni¿ 1mp/1 obiekt us³ugowy,
 1mp/10 zatrudnionych,
 miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki,
e) co najmniej 30% powierzchni dzia³ki nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹. Drzewa wysokopienne nale¿y
sadziæ w takiej odleg³oci od granic aby nie zacienia³y dzia³ek s¹siednich.
KL  droga lokalna o szerokoci 12,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, ze cie¿k¹ rowerow¹,
KD  droga dojazdowa o szerokoci 10,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych z placem do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5 m,
KW  droga wewnêtrzna o szerokoci 8,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych zakoñczona placem do zawracania
o wymiarach 12,5 x 12,5 m,
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
Dojazd do terenu zapewniony jest z istniej¹cej drogi
publicznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 777.
Obs³uga komunikacyjna wewn¹trz terenu objêtego

Dziennik Urzêdowy
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planem zapewniona jest projektowanymi drogami KL,
KD i KW.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
prowadzonego w liniach rozgraniczaj¹cych drogi
dojazdowej na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki, natomiast z nawierzchni parkingu dla us³ug  do kanalizacji deszczowej, po podczyszczeniu zanieczyszczeñ ropopochodnych,
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi
dojazdowej,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na gminne wysypisko
mieci, za porednictwem specjalistycznych jednostek, natomiast odpady niebezpieczne dla rodowiska (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy o
odpadach z dn. 27.04.2001 Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y uzyskaæ zgodê w³aciwego organu.
1.4.ZASADY UKSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) co najmniej 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ
zieleni¹. Drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w
takiej odleg³oci od granicy, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) zasiêg uci¹¿liwoci dzia³alnoci us³ugowej i rzemielniczej musi byæ ograniczony do granic w³asnoci,
b) obszar po³o¿ony jest w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej,,Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji Woj. Gd. z dnia 06.08.1993 r.
(Decyzja nr 0-V-7726/1/93),
c) dzia³ka nr 779 po³o¿ona jest w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obowi¹zuj¹ tu zakazy
i ograniczenia okrelone w Rozp. Woj. Gd. nr 5/94
i 11/98 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59, poz. 294).
1.6.USTALENIA INNE:
a) obszar po³o¿ony w zasiêgu zbiornika Nr 113, który
nie zosta³ zatwierdzony jako G³ówny Zbiornik Wód
Podziemnych,
b) przed przyst¹pieniem do prac projektowych nale¿y przeprowadziæ badania gruntowo  wodne.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 2000, na którym oznaczono:

Dziennik Urzêdowy
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a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
§4
Ustala siê 30% stawkê procentowa s³u¿¹c¹ naliczaniu
jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci, 5% w przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku do uchwa³y; dla pozosta³ych terenów 0%.
§5
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr V/111/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 145/1 po³o¿onej
we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz
zgodnie z art. 10, art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 25 poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:

§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³kê nr 145/1 po³o¿on¹ we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 5 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 5) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie
wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie
siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej.
2.ZP,w  tereny zieleni urz¹dzonej z wodami otwartymi o funkcji zbiorników retencyjnych i rowów melioracyjnych .
3,4.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg.
5.KD  drogi dojazdowe.
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy ¯ukowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr V/111/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 stycznia 2003 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO
1. KARTA TERENU
1/314-03-02/2
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 145/1
Powierzchnia: 2,50 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2. ZP,W  tereny zieleni urz¹dzonej z wodami otwartymi
o funkcji zbiorników retencyjnych i rowów melioracyjnych
3,4.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
5. KD  drogi dojazdowe
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 1000 m2, maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem. Zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding).
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6m od poziomu terenu przy wejciu do
budynku
Linia zabudowy: obowi¹zuj¹ce linie zabudowy 4 m od
linii rozgraniczaj¹cych teren 5.KD
 nieprzekraczalne linie zabudowy 4 m od linii energetycznych n/n
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5m; s³upki murowane, przês³a stalowe lub
drewniane jednolite dla ca³ego zespo³u
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do projektowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siê odprowadzenie cieków sanitarnych do indywidualnych oczyszczalni cieków lub
zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem
wywozu cieków do oczyszczalni jako rozwi¹zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej.
Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci; zabrania siê odprowadzania oczyszczonych cieków do jezior i ich dop³ywów na odcinku 3 km
od ujcia do jeziora

6.

7.
8.

9.

10.
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cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich
cieków powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanej drogi dojazdowej w powi¹zaniu z drog¹ gminn¹ ³¹cz¹c¹ szosê Miszewo  Rêbiechowo i drogê gminn¹ Banino  Pêpowo
 parkingi zapewniæ w granicach w³asnych dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej 5.KD  10 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa technicznego 3,4.ZTT  6 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej), obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia
1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne, oczka
wodne) podlegaj¹ zachowaniu i konserwacji
STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe; 5%  dla terenów MNe w
przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y; 0%  dla pozosta³ych terenów
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem
w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do
granic w³asnoci.
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku
natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych
na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zacho-
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waæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego obszaru
 dla rowów przecinanych przez projektowany uk³ad drogowy nale¿y zapewniæ swobodny przep³yw wód zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
 nale¿y utrzymaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy terenów MNe)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej
od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie
ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP13Zbiornik ¯ukowski,
obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 plany zagospodarowania terenu pod wzglêdem kolizji
z istniej¹c¹ lini¹ energetyczn¹ n.n. uzgodniæ z ENERG¥ Zak³ad Kartuzy; usuniêcie wszelkich kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z projektowanymi obiektami winno siê odbyæ kosztem i staraniem inwestorów;
w przypadku skablowania napowietrznych linii energetycznych n.n. nieprzekraczalne linie zabudowy od linii
energetycznych przestaj¹ obowi¹zywaæ

993

994
UCHWA£A Nr V/38/2003
Rady Powiatu Kocierskiego
z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kocierskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 42 ust. 1, art. 43 ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pón. zm.) Rada
Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Powiatu Kocierskiego w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu
Rady Powiatu Kocierskiego.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
§4
Traci moc uchwa³a Nr IX/1/98 Rady Powiatu z dnia
21 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kocierskiego wraz z pón. zm.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Senger
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr V/38/2003
Rady Powiatu Kocierskiego
z dnia 28 marca 2003 r.

UCHWA£A Nr VI/45/2003
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 31 marca 2003 r.

STATUT POWIATU KOCIERSKIEGO

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z wykonania bud¿etu za 2002 rok.

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne

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 z pón. zmian.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) Rada Miejska W³adys³awowi uchwala, co nastêpuje:

§1

§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania bud¿etu za rok 2002 wraz z za³¹cznikami udziela
siê absolutorium Burmistrzowi Miasta.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

Powiat Kocierski, zwany dalej Powiatem, stanowi
lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez mieszkañców Powiatu oraz terytorium obejmuj¹ce:
1) miasto Kocierzynê
2) gminy: Dziemiany, Karsin, Kocierzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa.
§2
Siedzib¹ w³adz Powiatu jest miasto Kocierzyna.
§3
1. Powiat ma osobowoæ prawn¹. Samodzielnoæ Powiatu podlega ochronie s¹dowej.
2. Powiat wykonuje okrelone ustawami zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§4
1. Powiat posiada w³asny herb i flagê ustanowion¹ przez
Radê Powiatu w drodze uchwa³y.
2. Herbem Powiatu jest tarcza dwudzielna w s³up, w polu
prawym czarny gryf, w polu lewym wspiêty czarny niedwied. Gryf i niedwied trzymaj¹ tarczê dwudzieln¹
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w s³up z rogiem jelenim z prawej strony, rogiem bawolim z lewej strony.
3. Flag¹ Powiatu jest prostok¹tny p³at tkaniny dwudzielny w s³up, o polu prawym zielonym i polu lewym ¿ó³tym, porodku herb powiatu.
4. Wzór herbu i flagi Powiatu okrela uchwa³a Rady Powiatu Nr XIII/3/2000 z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie
ustanowienia herbu i flagi Powiatu.
§5
1. Do zakresu dzia³ania Powiatu nale¿y wykonywanie zadañ publicznych o charakterze ponadgminnym okrelonych w ustawie o samorz¹dzie powiatowym.
2. Do zadañ publicznych Powiatu nale¿y równie¿ zapewnienie wykonywania okrelonych w ustawach zadañ
i kompetencji kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
3. Ustawy mog¹ okrelaæ inne zadania Powiatu.
4. Powiat wykonuje równie¿ zadania z zakresu administracji rz¹dowej okrelone odrêbnymi ustawami.
5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy mo¿e na podstawie uchwa³y Rady Powiatu przekazaæ jej zadania z zakresu swojej w³aciwoci na warunkach ustalonych w porozumieniu.
6. Ustawy mog¹ nak³adaæ na Powiat obowi¹zek wykonywania zadañ z zakresu organizacji, przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
§6
1. Powiat mo¿e zawieraæ porozumienia:
1) z organami administracji rz¹dowej w sprawie wykonywania zadañ publicznych z zakresu administracji rz¹dowej.
2) z jednostkami samorz¹du terytorialnego, a tak¿e z
województwem, na obszarze którego znajduje siê
Powiat w sprawie powierzenia prowadzenia zadañ
publicznych.
2. Zakres porozumienia, o którym mowa w ust. 1 okrela
uchwa³a Rady Powiatu.
3. Zawarte porozumienia podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Do porozumieñ stosuje siê odpowiednio przepisy o
samorz¹dzie gminnym.
§7
1. W celu wykonywania zadañ Powiat mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
2. Powiat nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej,
wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa
w ust. 1, nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Powiatu.
Rozdzia³ 2
Referendum
§8
1. W referendum mieszkañcy Powiatu jako cz³onkowie
wspólnoty samorz¹dowej wyra¿aj¹ w drodze g³osowania swoj¹ wolê, co do sposobu rozstrzygniêcia sprawy dotycz¹cej tej wspólnoty mieszcz¹cej siê w zakresie w³aciwoci Powiatu lub w sprawie odwo³ania Rady
Powiatu.

Dziennik Urzêdowy
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2. Przepis ust. 1 nie wy³¹cza prawa mieszkañców Powiatu jako cz³onków wspólnoty samorz¹dowej do wyra¿ania w referendum swego stanowiska w istotnych dla
tej wspólnoty sprawach spo³ecznych, gospodarczych
lub kulturowych, niezastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji innych w³adz.
3. Referendum przeprowadza siê z inicjatywy Rady Powiatu lub na wniosek, co najmniej 10% uprawnionych
do g³osowania mieszkañców Powiatu.
4. Zasady i tryb przeprowadzania oraz ustalania i og³aszania wyników referendum okrela odrêbna ustawa
o referendum lokalnym.
5. W referendum maja prawo braæ udzia³ osoby stale zamieszkuj¹ce na obszarze Powiatu, posiadaj¹ce czynne
prawo wyborcze do Rady Powiatu.
6. Sprawê odwo³ania Rady Powiatu przed up³ywem kadencji rozstrzyga siê wy³¹cznie w drodze referendum
na wniosek mieszkañców, o którym mowa w ust. 2.
7. Referendum w sprawie odwo³ania Rady Powiatu nie
przeprowadza siê:
1) przed up³ywem 12 miesiêcy od dnia wyborów albo
od dnia ostatniego referendum w tej sprawie.
2) je¿eli data wyborów przedterminowych przeprowadzonych w wyniku referendum mia³aby przypaæ w
okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji
Rady Powiatu.
§9
1. Rada Powiatu podejmuje uchwa³ê w sprawie przeprowadzenia referendum bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów swojego ustawowego sk³adu.
2. Uchwa³a Rady Powiatu w sprawie przeprowadzenia
referendum podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ ustawowego sk³adu Rady Powiatu oznacza liczbê ca³kowit¹ g³osów oddanych za
podjêciem uchwa³y (za wnioskiem) przewy¿szaj¹c¹
po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
§ 10
Z inicjatyw¹ przeprowadzenia referendum na wniosek
mieszkañców Powiatu wyst¹piæ mo¿e:
1) grupa, co najmniej 15 obywateli, którym przys³uguje prawo wybierania do Rady Powiatu,
2) statutowa struktura terenowa partii politycznej dzia³aj¹ca na terenie Powiatu,
3) organizacja spo³eczna posiadaj¹ca osobowoæ
prawn¹, której statutowym terenem dzia³ania jest,
co najmniej obszar powiatu.
§ 11
1. Referendum jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³, co
najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.
2. Wynik referendum jest rozstrzygaj¹cy, je¿eli za jednym
z rozwi¹zañ w sprawie poddanej pod referendum oddano wiêcej ni¿ po³owê wa¿nych g³osów.
3. Je¿eli referendum zakoñczy siê wynikiem rozstrzygaj¹cym w sprawie poddanej referendum, Zarz¹d Powiatu
niezw³ocznie podejmuje czynnoci w celu jej realizacji.
4. Og³oszenie wyników referendum rozstrzygaj¹cego o
odwo³aniu Rady Powiatu oznacza zakoñczenie dzia³alnoci Rady Powiatu i z mocy prawa Zarz¹du Powiatu.
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Prezes Rady
Ministrów niezw³ocznie wyznacza osobê, która pe³ni
funkcje organów Powiatu do czasu wyboru nowych
organów oraz zarz¹dza wybory przedterminowe.
Rozdzia³ 3
W³adze Powiatu

5. Wyborów do Rady Powiatu nie przeprowadza siê w
okresie trwania stanu nadzwyczajnego oraz w ci¹gu
90 dni po jego zakoñczeniu.
6. W sk³ad Rady Powiatu wchodzi dziewiêtnastu radnych.
7. Odwo³anie Rady Powiatu przed up³ywem kadencji nastêpuje w drodze referendum powiatowego.
§ 15

§ 12
1. Mieszkañcy powiatu podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym  poprzez wybory i referendum
powiatowe  lub za porednictwem organów Powiatu.
2. W przypadkach przewidzianych ustaw¹ oraz w innych
sprawach wa¿nych dla Powiatu mog¹ byæ przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkañcami
powiatu.
3. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami powiatu okrela uchwa³a Rady Powiatu.
4. Organami Powiatu s¹:
1) Rada Powiatu,
2) Zarz¹d Powiatu.
Jawnoæ dzia³ania organów powiatu
§ 13
1. Dzia³alnoæ organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ dzia³ania organów powiatu obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji,
wstêpu na sesje Rady Powiatu i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z
wykonywania zadañ publicznych w tym protoko³ów
posiedzeñ organów powiatu i komisji Rady Powiatu.
3. Protoko³y z posiedzeñ Rady, komisji Rady i Zarz¹du
Powiatu podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym
przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
4. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady, komisji Rady i Zarz¹du Powiatu udostêpnia siê w biurze Rady Powiatu
na pisemny wniosek osoby zainteresowanej z okreleniem zakresu spraw, z którymi zamierza siê zapoznaæ,
zgodnie z poni¿szymi zasadami:
1) udostêpnianie dokumentów odbywaæ siê bêdzie w
dniach pracy Starostwa Powiatowego w godzinach
przyjmowania interesantów,
2) przegl¹danie dokumentów oraz wykonywanie odpisów i notatek odbywaæ siê mo¿e wy³¹cznie przy
udziale upowa¿nionego pracownika Starostwa,
3) za sporz¹dzenie kopii mo¿e byæ pobierana op³ata
okrelona zarz¹dzeniem Starosty.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Rada Powiatu
§ 14
1. Rada Powiatu jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
Powiatu z zastrze¿eniem przepisów o referendum powiatowym.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata licz¹c od dnia wyborów.
3. Przed³u¿enie kadencji Rady Powiatu mo¿e nast¹piæ w
wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
4. Radni wybierani s¹ w wyborach bezporednich. Radni
wybierani s¹ wg zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rady Powiatu okrelonych w ustawie Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

9)

10)
11)
12)

Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady Powiatu nale¿y:
stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu Powiatu,
wybór i odwo³anie Zarz¹du oraz ustalanie wynagrodzenia jego Przewodnicz¹cego,
na wniosek Starosty, powo³ywanie i odwo³ywanie Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu, bêd¹cego g³ównym ksiêgowym bud¿etu Powiatu.
stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du Powiatu
oraz rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du, w tym z dzia³alnoci finansowej,
uchwalanie bud¿etu Powiatu,
rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu oraz
podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarz¹du z tego tytu³u,
podejmowanie uchwa³ w sprawach wysokoci podatków i op³at w granicach okrelonych ustawami,
podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych Powiatu, dotycz¹cych:
a) zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci
oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na
okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile przepisy ustaw nie
stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d oraz maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez Radê,
f) tworzenie i przystêpowanie do zwi¹zków, stowarzyszeñ, fundacji i spó³dzielni oraz ich rozwi¹zywania lub wystêpowania z nich,
g) tworzenia i przystêpowania do spó³ek, ich rozwi¹zywania i wystêpowania z nich oraz okrelenia zasad wnoszenia wk³adów, obejmowania, nabywania i zbywania udzia³ów i akcji,
h) wspó³dzia³ania z innymi powiatami i z gminami, je¿eli zwi¹zane jest to z koniecznoci¹ wydzielenia
maj¹tku,
i) tworzenia, przekszta³cania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadañ publicznych w drodze
porozumienia,
okrelanie wysokoci sumy, do której Zarz¹d mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
uchwalanie powiatowego programu zapobiegania
przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego,
uchwalanie powiatowego programu przeciwdzia³ania
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
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13) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu Powiatu
i flagi Powiatu,
14) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
15) podejmowanie uchwa³y w przedmiocie okrelenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami powiatu,
16) dokonywanie oceny stanu bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego
Powiatu,
17) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.
§ 16
1. Uchwa³y Rady Powiatu zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu jawnym, chyba, ¿e przepisy ustawy stanowi¹ inaczej.
2. Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu, je¿eli dotyczy to jego interesu prawnego.
3. Uchwa³ê w sprawie absolutorium Rada Powiatu podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady Powiatu (§ 9 ust. 3).
4. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzielenie absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem uchwa³y o
nieudzieleniu Zarz¹dowi absolutorium.
5. Uchwa³a Rady Powiatu w sprawie nieudzielenia absolutorium jest równoznaczna ze z³o¿eniem wniosku o
odwo³anie Zarz¹du chyba, ¿e po zakoñczeniu roku bud¿etowego Zarz¹d Powiatu zosta³ odwo³any z innej
przyczyny.
6. Rada Powiatu rozpoznaje sprawê odwo³ania Zarz¹du z
przyczyn, o której mowa w ust. 5 na sesji zwo³anej nie
wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od podjêcia uchwa³y
w sprawie nieudzielenia Zarz¹dowi absolutorium po
zapoznaniu siê z opiniami Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwa³y Rady
Powiatu o nieudzieleniu Zarz¹dowi absolutorium. Rada
Powiatu mo¿e odwo³aæ Zarz¹d Powiatu wiêkszoci¹,
co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady, w
g³osowaniu tajnym.
§ 17
1. Rada Powiatu wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i jednego lub dwóch Wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Radny wchodz¹cy w sk³ad Zarz¹du Powiatu nie mo¿e
pe³niæ funkcji, o której mowa w ust. 1.
3. Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego i nie wyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
4. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady Powiatu nastêpuje na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego sk³adu Rady, w trybie okrelonym w
ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
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nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
6. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 5 w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez Radê z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna zostaæ podjêta uchwa³a.
§ 18
1. Rada Powiatu obraduje na sesjach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego Rady, w miarê potrzeby co najmniej
jednak raz na kwarta³. Do zawiadomienia o zwo³aniu
sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami
uchwa³.
2. Rada Powiatu mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
obrad bezwzglêdna wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady. Prawo zg³oszenia zmiany porz¹dku obrad przys³uguje radnemu, przewodnicz¹cemu klubu lub
komisji albo Zarz¹dowi Powiatu.
3. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady
lub Zarz¹du Przewodnicz¹cy jest obowi¹zany zwo³aæ
sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
5. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie okrelonym w ust. 3 dodatkowo wymagana jest zgoda
wnioskodawcy.
6. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników do rad na obszarze
ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów
do Rady Powiatu.
7. Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 6 sesjê zwo³uje komisarz wyborczy w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu
zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady
Powiatu.
8. Je¿eli wybory by³y wynikiem referendum powiatowego w sprawie odwo³ania Rady Powiatu pierwsz¹ sesjê
zwo³uje osoba, któr¹ Prezes Rady Ministrów wyznaczy³ do pe³nienia funkcji organów Powiatu. (§ 11 ust. 5).
9. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
§ 19
1. Rada Powiatu dzia³a zgodnie z uchwalonym planem
pracy.
2. W razie potrzeby, Rada Powiatu mo¿e dokonywaæ
zmian i uzupe³nieñ w planie pracy.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy Rady przygotowuje i zwo³uje sesjê
Rady.
2. O sesji zawiadamia siê wszystkich radnych co najmniej
na 7 dni przed terminem rozpoczêcia obrad.
Zawiadomienie powinno zawieraæ:
1) miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji,
2) porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
3. Materia³y na sesjê, w szczególnoci projekty uchwa³,
dorêcza siê na 7 dni przed rozpoczêciem sesji, z tym
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¿e materia³y na sesjê, których przedmiotem jest uchwalenie bud¿etu Powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania
z wykonania bud¿etu, dorêcza siê radnym co najmniej
na 14 dni przed rozpoczêciem sesji.
4. Projekty uchwa³ na sesjê zawieraj¹ informacjê o autorze projektu.
5. Na wniosek Starosty przewodnicz¹cy Rady Powiatu jest
obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹
jest Zarz¹d Powiatu a projekt wp³yn¹³ do Rady Powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji Rady
Powiatu.
§ 21
1. Rada Powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone w ustawie o samorz¹dzie powiatowym
oraz w innych ustawach, a tak¿e w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada Powiatu, w formie uchwa³, wyra¿a opinie i zajmuje stanowisko w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹
kompetencji stanowi¹cych i kontrolnych.
§ 22
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, po
zasiêgniêciu opinii Starosty, ustala listê goci zaproszonych na sesjê.
2. W sesji Rady Powiatu mog¹ uczestniczyæ, z g³osem
doradczym, Sekretarz i Skarbnik Powiatu.
3. Do udzia³u w sesji Rady Powiatu mog¹ zostaæ zobowi¹zani kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu.
4. Zarz¹d Powiatu jest obowi¹zany udzielaæ wszelkiej
pomocy w przygotowaniu i obs³udze sesji Rady Powiatu.
§ 23
1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji Rady Powiatu podaje siê do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Starostwie
Powiatowym oraz przekazuje do urzêdów gmin na terenie Powiatu. Zawiadomienie takie mo¿e byæ zamieszczone równie¿ na stronie internetowej Powiatu.
2. Porz¹dek obrad sesji Rady Powiatu powinien zostaæ
wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na
wniosek Przewodnicz¹cego Rady lub radnego, Rada
Powiatu mo¿e postanowiæ o przerwaniu obrad i ich
kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu obrad, zgodnie z ust. 2 Rada Powiatu
mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoci jego rozszerzenia, a tak¿e na potrzebê dostarczania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce podejmowanie
uchwa³.
4. W protokole obrad odnotowuje siê przerwanie obrad,
o których mowa w ust. 2, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem.
§ 24
1. Rada Powiatu rozpoczyna obrady w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.

2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji
zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu Rady,
Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, niemo¿liwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwa³.
3. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesjê Rady. (§ 17 ust. 3 stosuje siê odpowiednio).
4. Otwarcie sesji Rady Powiatu nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y:
Otwieram obrady sesji Rady Powiatu.
5. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad,
2) zapytuje radnych czy s¹ wnioski o uzupe³nienie ustalonego porz¹dku obrad, o ile tak stosuje postanowienia § 18 ust. 2
6. Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien obejmowaæ w
szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Starosty z wykonania uchwa³ Rady Powiatu,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wnioski i owiadczenia radnych.
§ 25
1. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porz¹dkiem obrad z uwzglêdnieniem
§ 24 ust. 5 pkt 2, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów.
2. Radny nie mo¿e zabieraæ g³osu bez zezwolenia Przewodnicz¹cego Rady.
3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom
zaproszonym na sesjê Rady.
§ 26
1. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad, zw³aszcza w odniesieniu do wyst¹pieñ radnych i innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Je¿eli treæ lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie
radnego zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji,
Przewodnicz¹cy Rady, po zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ mu g³os. Fakt ten odnotowuje siê w protokole
sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje siê odpowiednio do innych osób
uczestnicz¹cych w sesji Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad osobom bêd¹cym publicznoci¹, które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad Rady lub naruszaj¹ powagê sesji.
§ 27
1. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu udziela g³osu w kolejnoci zg³oszeñ.
2. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu udziela g³osu poza kolejnoci¹ Starocie oraz w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególnoci dotycz¹cych:
1) sprawdzenia quorum,
2) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców,
4) zakoñczenia wyst¹pieñ,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
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6)
7)
8)
9)

odes³anie projektu uchwa³y do komisji,
przeliczenia g³osów,
przestrzegania regulaminu obrad,
zarz¹dzania przerwy.
§ 28

1. Przewodnicz¹cy Rady zamyka dyskusjê po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby Przewodnicz¹cy
mo¿e zarz¹dziæ przerwê w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji lub Zarz¹dowi Powiatu, zajêcie stanowiska
wobec zg³oszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwa³y lub innym dokumencie.
2. O kolejnoci g³osowania wniosków decyduje Przewodnicz¹cy Rady.
3. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania. Przed zarz¹dzeniem g³osowania mo¿na zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia
i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub
porz¹dku g³osowania.
§ 29
1. Interpelacje radnych kieruje siê pisemnie odpowiednio do Zarz¹du Powiatu albo komisji Rady, za porednictwem Przewodnicz¹cego Rady.
2. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania, skierowana zgodnie z w³aciwoci¹ interpelowanego.
3. Interpelacje sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla
Powiatu.
4. Radni mog¹ sk³adaæ interpelacje na sesji lub w okresie
miêdzy sesjami.
5. Odpowied na interpelacjê jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ci¹gu 14 dni od daty jej z³o¿enia.
§ 30
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach dotycz¹cych bie¿¹cych problemów Powiatu, w szczególnoci w celu uzyskania informacji o okrelonym stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje siê odpowiednio § 29 ust. 3 i 4.
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3) przepisy reguluj¹ce sprawy bêd¹ce przedmiotem
uchwa³y,
4) wskazania organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
5) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y.
2. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie zawieraj¹ce w szczególnoci wskazania potrzeby podjêcia
uchwa³y, oczekiwane skutki spo³eczne oraz skutki finansowe uchwa³y i ród³a jej pokrycia.
§ 33
1. Uchwa³y Rady Powiatu podpisuje niezw³ocznie po ich
uchwaleniu Przewodnicz¹cy Rady.
2. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu, uchwa³y podpisuje Wiceprzewodnicz¹cy Rady
prowadz¹cy sesjê.
§ 34
1. Podjêtym uchwa³om nadaje siê kolejne numery, podaj¹c cyframi rzymskimi numer sesji w ci¹gu kadencji,
cyframi arabskimi numer uchwa³y w ci¹gu roku kalendarzowego oraz rok podjêcia uchwa³y. Uchwa³ê opatruje siê dat¹ posiedzenia, na którym zosta³a podjêta.
2. Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³em sesji Rady Powiatu. Rejestr uchwa³ prowadzi Starosta.
3. Starosta zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wojewodzie uchwa³ Rady w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
Uchwa³a organu powiatu w sprawie wydania przepisów porz¹dkowych podlega przekazaniu niezw³ocznie,
nie póniej ni¿ w ci¹gu 2 dni od podjêcia.
4. Starosta przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej
na zasadach okrelonych w ust. 3:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium dla Zarz¹du,
3) inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania Izby.
§ 35

1. Z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y mo¿e wyst¹piæ:
1) co najmniej 3 radnych,
2) Przewodnicz¹cy Rady,
3) klub radnych,
4) komisja Rady,
5) Zarz¹d Powiatu.
2. Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe komisje Rady.
3. Projekty uchwa³, zg³aszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4, wymagaj¹ zaopiniowania tak¿e przez
Zarz¹d Powiatu.
4. Projekty uchwa³, o których mowa w ust. 3 w³aciwym
komisjom i Zarz¹dowi Powiatu przekazuje do zaopiniowania przewodnicz¹cy Rady Powiatu.

1. Akty prawa miejscowego podpisuje niezw³ocznie po
ich uchwaleniu Przewodnicz¹cy Rady Powiatu i kieruje do publikacji wed³ug zasad i trybu og³aszania aktów
prawa miejscowego okrelonych w oddzielnej ustawie
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych.
2. Powiatowe przepisy porz¹dkowe podlegaj¹ tak¿e og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
3. Starosta przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci zarz¹dom gmin po³o¿onych na obszarze dzia³ania
powiatu i starostwom s¹siednich powiatów nastêpnego dnia po ich ustanowieniu.
4. Og³aszane w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego akty prawa miejscowego wchodz¹ w
¿ycie po up³ywie czternastu dni a przepisy porz¹dkowe po up³ywie trzech dni od dnia ich og³oszenia, chyba, ¿e dany akt okreli termin d³u¿ny.
5. W uzasadnionych przypadkach gdy wymaga tego wa¿ny interes Powiatu, termin okrelony w ust. 4 mo¿e
byæ krótszy lecz nie wczeniejszy ni¿ dzieñ og³oszenia.

§ 32

§ 36

§ 31

1. Projekty uchwa³ powinny zawieraæ:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,

Starostwo Powiatowe gromadzi i udostêpnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat.
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§ 37
1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie
g³osy Przewodnicz¹cy Rady Powiatu.
3. Wyniki g³osowania jawnego og³asza prowadz¹cy sesjê Rady Powiatu.
4. Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji.
§ 38
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach opatrzonych pieczêci¹ Rady Powiatu.
2. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
wybrana przez Radê Powiatu sporód radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodnicz¹cego komisji.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej og³asza wyniki
g³osowania tajnego niezw³ocznie po ich ustaleniu.
5. Z g³osowania tajnego komisja skrutacyjna sporz¹dza
i podpisuje protokó³, który stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 39
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ
g³osów. G³osów niewa¿nych lub wstrzymuj¹cych siê,
nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ co najmniej
o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów  to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê. W razie parzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹ wiêkszoæ stanowi 50% wa¿nie oddanych g³osów plus 1 wa¿nie oddany. W razie nieparzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹
wiêkszoæ g³osów stanowi pierwsza liczba ca³kowita
przewy¿szaj¹ca po³owê wa¿nie oddanych g³osów.
§ 40
1. Z przebiegu sesji Rady Powiatu sporz¹dza siê protokó³.
1) protoko³y posiedzeñ Rady otrzymuj¹ w ci¹gu kadencji kolejne numery pocz¹wszy od numeru jeden,
2) protoko³y numerowane s¹ cyframi rzymskimi, ³amanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.
2. Protokó³ z sesji Rady powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) okrelenie numeru, daty i miejsca odbycia sesji, godziny jej rozpoczêcia i zakoñczenia, imiona i nazwiska Przewodnicz¹cego Rady (prowadz¹cego sesjê)
oraz osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad na podstawie
podpisanej przez radnych listy obecnoci,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, w szczególnoci: treæ lub streszczenie wyst¹pieñ, teksty zg³oszonych i uchwalonych
wniosków, odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
6) przebieg g³osowania i jego wyniki,
7) odnotowanie przerwania sesji, o których mowa w

§ 23 ust. 4 oraz zawieraæ imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem,
8) podpis Przewodnicz¹cego Rady (prowadz¹cego sesjê) i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê: listê obecnoci radnych, listê zaproszonych goci, teksty uchwa³ przyjêtych przez
Radê (treæ podjêtych uchwa³ po odnotowaniu ich tytu³u mog¹ stanowiæ za³¹czniki do protoko³u), protoko³y g³osowañ tajnych, zg³oszone na pimie wnioski nie
wyg³oszone przez radnych, usprawiedliwienia osób
nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one
na rêce Przewodnicz¹cego.
4. Protokó³ z sesji Rady Powiatu wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w biurze Rady na 5 dni przed terminem
kolejnej sesji.
5. Protokó³ z poprzedniej sesji Rady Powiatu jest przyjmowany na nastêpnej sesji. Poprawki i uzupe³nienia
do protoko³u powinny byæ wnoszone przez radnych
nie póniej ni¿ do rozpoczêcia sesji Rady, na której nastêpuje przyjêcie protoko³u.
§ 41
Obs³ugê Rady Powiatu i jej komisji zapewnia wyodrêbniona komórka organizacyjna wchodz¹ca w sk³ad Starostwa Powiatowego  Biuro Rady.
Komisje Rady Powiatu
Komisja Rewizyjna
§ 42
1. Rada Powiatu kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcje, Przewodnicz¹cego Rady i Wiceprzewodnicz¹cego Rady oraz radnych bêd¹cych
cz³onkami Zarz¹du.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu Powiatu i wystêpuje z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalna Izbê Obrachunkow¹.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje równie¿ inne zadania w
zakresie kontroli zlecane przez Radê Powiatu.
5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³anych przez Radê Powiatu.
§ 43
1. Prac¹ Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodnicz¹cy.
2. Rada Powiatu wybiera Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków Komisji Rewizyjnej, w tym Wiceprzewodnicz¹cego i Sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna dzia³a na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Radê Powiatu.
4. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu projekt planu, o którym mowa w ust. 3 na ostatniej sesji w
roku poprzedzaj¹cym plan kontroli lecz nie póniej ni¿
na pierwszej sesji w roku, którego dotyczy plan kontroli.
5. Za uprzedni¹ zgod¹ Rady Powiatu Komisja Rewizyjna
mo¿e przeprowadziæ kontrolê w zakresie i terminie nie
przewidzianym w rocznym planie kontroli.
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§ 44

1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na
posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji.
2. Sekretarz Komisji sporz¹dza z jej posiedzenia protokó³, który podlega przyjêciu na nastêpnym posiedzeniu Komisji.
3. Komisja Rewizyjna mo¿e zaprosiæ na swoje posiedzenie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja Rewizyjna, za zgod¹ Rady Powiatu, mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych (§ 43
ust. 5 stosuje siê odpowiednio).
§ 45
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych bior¹c pod uwagê kryteria: legalnoci, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. W celu przeprowadzenia czynnoci kontrolnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza zespó³ kontrolny sk³adaj¹cy siê z minimum trzech cz³onków Komisji. Przewodnicz¹cy Komisji udziela cz³onkom zespo³u pisemnego upowa¿nienia, okrelaj¹c w nim zakres
kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 3
dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na
pimie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4. Cz³onkowie zespo³u kontrolnego, przed przyst¹pieniem
do czynnoci kontrolnych, s¹ obowi¹zani okazaæ kierownikowi kontrolowanej jednostki upowa¿nienie, o
którym mowa w ust. 2.
§ 46
1. Cz³onek Komisji Rewizyjnej podlega wy³¹czeniu z udzia³u w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli mo¿e dotyczyæ
praw i obowi¹zków jego albo jego ma³¿onka, krewnych
lub powinowatych.
2. Cz³onek Komisji mo¿e równie¿ byæ wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce wywo³aæ w¹tpliwoci co do jego bezstronnoci.
3. O wy³¹czeniu cz³onka Komisji z udzia³u w kontroli rozstrzyga przez g³osowanie Komisja Rewizyjna, odnotowuj¹c ten fakt w protokole z posiedzenia Komisji.
§ 47
1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych
s¹ obowi¹zani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególnoci udostêpnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjanieñ.
2. Zespó³ kontrolny wykonuje czynnoci kontrolne w
dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
§ 48
1. Zespó³ kontrolny, w terminie 7 dni od zakoñczenia kontroli, sporz¹dza protokó³ kontroli, który podpisuj¹ cz³onkowie zespo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który mo¿e wnieæ zastrze¿enia do protoko³u. Zespó³ niezw³ocznie przedstawia podpisany protokó³
Komisji Rewizyjnej.
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2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protoko³u kontroli,
sporz¹dza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do Zarz¹du Powiatu, wyst¹pienie pokontrolne zawieraj¹ce wnioski i zalecenia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci w okrelonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta³o
skierowane wyst¹pienie pokontrolne, jest obowi¹zany zawiadomiæ Komisjê Rewizyjn¹ o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ w wyznaczonym terminie, z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 14 dni
od otrzymania wyst¹pienia pokontrolnego, mo¿e odwo³aæ siê do Rady Powiatu. Rozstrzygniêcie Rady Powiatu jest ostateczne.
5. Komisja rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radê,
wyników kontroli wykonania bud¿etu Powiatu oraz z
realizacji rocznego planu kontroli.
6. Sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radê
Komisja Rewizyjna, przedstawia na najbli¿szej sesji
Rady po zakoñczeniu kontroli, a z realizacji rocznego
planu kontroli okresowo raz na pó³ roku.
§ 49
Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej s¹ obowi¹zani przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotycz¹cych ochrony tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, obowi¹zuj¹cych w kontrolowanej jednostce.
Pozosta³e Komisje Rady
§ 50
1. Rada Powiatu, w drodze uchwa³y, mo¿e powo³ywaæ
ze swojego grona, sta³e i dorane komisje do okrelonych zadañ, okrelaj¹c przedmiot ich dzia³ania oraz
sk³ad osobowy.
2. Komisje podlegaj¹ Radzie Powiatu w ca³ym zakresie
swojej dzia³alnoci, przedk³adaj¹ jej do zatwierdzenia
swoje plany pracy i sprawozdania z dzia³alnoci.
3. Prac¹ komisji kieruje przewodnicz¹cy wybrany przez
Radê Powiatu lub wiceprzewodnicz¹cy wybrany przez
cz³onków komisji. Komisja mo¿e równie¿ powo³aæ sekretarza komisji.
4. Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ dwóch komisji sta³ych, a przewodnicz¹cym  tylko jednej komisji.
5. Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian w
tym sk³adzie przedstawia Przewodnicz¹cy Rady na
wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych
lub komisji.
§ 51
1. Radny obowi¹zany jest braæ udzia³ w pracach organów Powiatu.
2. W zwi¹zku z wykonywaniem mandatu radny korzysta
z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych. Tej samej ochronie podlega osoba wchodz¹ca w sk³ad Zarz¹du Powiatu nie bêd¹ca radnym
(§ 65 ust. 10).
3. Radnemu przys³uguj¹ diety na zasadach ustalonych
przez Radê Powiatu przy uwzglêdnieniu funkcji pe³nionych przez radnego.
4. Wysokoæ diet przys³uguj¹cych radnemu nie mo¿e
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przekroczyæ w ci¹gu miesi¹ca pó³torakrotnoci kwoty
bazowej okrelonej w ustawie bud¿etowej dla osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañstwowe zawarte w ustawie o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej.
5. Maksymalna wysokoæ diet przys³uguj¹cych radnemu
w ci¹gu miesi¹ca, o której mowa w ust. 4 okrelona
jest w drodze rozporz¹dzenia przez Radê Ministrów.
6. Radny ma równie¿ prawo do nale¿noci z tytu³u zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych wed³ug zasad uregulowanych w oddzielnych przepisach.
7. Sposób ustalania nale¿noci z tytu³u zwrotu podró¿y
s³u¿bowych, o których mowa w ust. 6 okrelany jest w
drodze rozporz¹dzenia przez ministra w³aciwego do
spraw administracji publicznej.

2. Wnioski odrzucone przez komisjê umieszcza siê, na
¿¹danie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako
wniosek mniejszoci, w szczególnoci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³ Rady.
3. Sprawozdanie z pracy komisji lub jej opiniê przedstawia na sesji Rady przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê radny sprawozdawca.
4. Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³ wg zasad okrelonych w § 40 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1-6.
5. Protoko³y posiedzeñ komisji numerowane s¹ cyframi
arabskimi, ³amanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.
6. Do nadawania numerów podejmowanym uchwa³om
stosuje siê zasady okrelone w § 77 ust. 5.

§ 52

1. Zakres dzia³ania, kompetencje oraz sk³ad osobowy
komisji doranej okrela Rada Powiatu w uchwale o
powo³aniu komisji.
2. Do komisji doranej stosuje siê odpowiednio przepisy
dotycz¹ce komisji sta³ej, z uwzglêdnieniem ust. 1.

1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwa³
Rady Powiatu,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³
Rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radê, Zarz¹d lub inne komisje,
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków
mieszkañców powiatu, dotycz¹cych dzia³alnoci
Rady i Zarz¹du.
2. Komisja sta³a dzia³a zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radê. Rada mo¿e dokonywaæ zmian w
zatwierdzonym planie.
3. Komisja jest obowi¹zana przedstawiæ Radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci co najmniej raz w roku oraz
w ka¿dym czasie  na ¿¹danie Rady.
§ 53
1. Komisja obraduje w obecnoci co najmniej po³owy
swojego sk³adu.
2. W posiedzeniach komisji, z g³osem doradczym, mog¹
uczestniczyæ: Przewodnicz¹cy Rady, radni nie bêd¹cy
cz³onkami komisji oraz cz³onkowie Zarz¹du Powiatu.
3. Skarbnik i Sekretarz Powiatu mog¹ uczestniczyæ w
obradach komisji Rady z g³osem doradczym.
4. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenie inne osoby, których obecnoæ jest uzasadniona ze
wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
§ 54
1. Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci:
1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom
komisji niezbêdnych materia³ów,
3) zwo³uje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji,
2. Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji lub Przewodnicz¹cego Rady.
3. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji, jego obowi¹zki wykonuje wiceprzewodnicz¹cy.
§ 55
1. Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu, w g³osowaniu jawnym.

§ 56

Kluby radnych
§ 57
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 3 radnych.
3. Przynale¿noæ radnych do klubu jest dobrowolna.
§ 58
1. Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu w ci¹gu 14 dni od dnia zebrania za³o¿ycielskiego.
2. Zg³oszenie utworzenia klubu radnych powinno zawieraæ:
1) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu,
2) listê cz³onków klubu z okreleniem funkcji wykonywanej w klubie,
3) nazwê klubu  je¿eli klub j¹ posiada.
3. Dzia³alnoæ klubu radnych nie mo¿e byæ finansowana
z bud¿etu powiatu.
4. Klub radnych dzia³a zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem. Regulamin klubu nie mo¿e byæ
sprzeczny ze statutem Powiatu.
5. Przewodnicz¹cy klubów radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ Przewodnicz¹cemu Rady regulaminy klubów w
terminie 14 dni od ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Rady.
Pozosta³e obowi¹zki radnego
§ 59
1. Radny nie mo¿e podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani
otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie
wyborców do wykonywania mandatu radnego zgodnie z treci¹ z³o¿onego lubowania.
2. Radny nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej
na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z
wykorzystaniem mienia Powiatu a tak¿e zarz¹dzaæ tak¹
dzia³alnoci¹ lub byæ przedstawicielem czy pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia³alnoci.
3. Je¿eli radny przed rozpoczêciem wykonywania mandatu radnego prowadzi³ dzia³alnoæ gospodarcz¹, o
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której mowa w ust. 2 jest obowi¹zany do zaprzestania
tej dzia³alnoci gospodarczej w ci¹gu 3 miesiêcy od
dnia z³o¿enia lubowania.
Niespe³nienie tego obowi¹zku stanowi podstawê do
podjêcia przez Radê Powiatu uchwa³y o wyganiêciu
mandatu radnego w trybie okrelonym ustaw¹  ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Uchwa³ê o wyganiêciu mandatu
radnego dorêcza siê niezw³ocznie zainteresowanemu
i przesy³a wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu.
4. Radni i ich ma³¿onkowie nie mog¹ byæ cz³onkami w³adz
zarz¹dzaj¹cych lub kontrolnych i rewizyjnych ani pe³nomocnikami spó³ek handlowych z udzia³em powiatowych osób prawnych lub przedsiêbiorców, w których uczestnicz¹ takie osoby. Wybór lub powo³anie tych
osób na te funkcje s¹ z mocy prawa niewa¿ne.
5. Je¿eli wybór lub powo³anie, o których mowa w ust. 4
nast¹pi³y przed rozpoczêciem wykonywania mandatu
radnego, osoby o których mowa w ust. 4 s¹ obowi¹zane zrzec siê stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesiêcy od dnia z³o¿enia lubowania. W razie niezrzeczenia siê stanowiska lub funkcji, osoba o której mowa w
ust. 4 traci je po up³ywie terminu okrelonego w zdaniu pierwszym.
6. Radni nie mog¹ posiadaæ pakietu wiêkszego ni¿ 10%
udzia³ów lub akcji w spó³kach handlowych z udzia³em
powiatowych osób prawnych lub przedsiêbiorców, w
których uczestnicz¹ takie osoby. Udzia³y lub akcje przekraczaj¹ce ten pakiet powinny byæ zbyte przez radnego przed pierwsz¹ sesj¹ Rady Powiatu. W razie niezbycia wiêkszociowego pakietu ponad 10% spowoduje,
¿e radny nie uczestniczy przez okres sprawowania
mandatu i 2 lata po jego wyganiêciu w wykonywaniu
przys³uguj¹cych im uprawnieñ (prawa g³osu, prawa do
dywidendy, prawa do podzia³u maj¹tku, prawa poboru).
§ 60
1. Radny zobowi¹zany jest do z³o¿enia owiadczenia o
swoim stanie maj¹tkowym zwanego dalej owiadczeniem maj¹tkowym wed³ug wzoru okrelonego przez
Prezesa Rady Ministrów.
2. Zakres sk³adanego owiadczenia maj¹tkowego okrela ustawa o samorz¹dzie powiatowym.
3. Owiadczenie maj¹tkowe wraz z kopi¹ swojego zeznania o wysokoci osi¹gniêtego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korekt¹, radni sk³adaj¹ w dwóch egzemplarzach Przewodnicz¹cemu Rady
Powiatu a Przewodnicz¹cy Rady Powiatu swoje owiadczenie  wojewodzie.
4. Pierwsze owiadczenie maj¹tkowe radny sk³ada w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia lubowania, do³¹czaj¹c
do niego informacjê o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, o której
mowa w § 59 ust. 3.
5. Kolejne owiadczenia maj¹tkowe s¹ sk³adane przez
radnego co roku do dnia 30 kwietnia wg stanu na dzieñ
31 grudnia roku poprzedzaj¹cego, oraz na 2 miesi¹ce
przed up³ywem kadencji.
6. Analizy danych zawartych w owiadczeniu maj¹tkowym dokonuj¹ osoby, którym z³o¿ono owiadczenia
maj¹tkowe oraz urz¹d skarbowy, któremu osoby przyjmuj¹ce owiadczenia maj¹tkowe by³y zobowi¹zane je
przekazaæ. W uzasadnionych przypadkach gdy treæ
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z³o¿onego owiadczenia maj¹tkowego budzi podejrzenie podmiot dokonuj¹cy analizy wystêpuje do dyrektora urzêdu kontroli skarbowej z wnioskiem o kontrolê
z³o¿onego owiadczenia maj¹tkowego.
7. Podmiot dokonuj¹cy analizy owiadczeñ maj¹tkowych,
o których mowa w ust. 6 w terminie do dnia 30 padziernika ka¿dego roku przedstawia Radzie Powiatu informacjê o:
1) osobach, które nie z³o¿y³y owiadczenia maj¹tkowego lub z³o¿y³y je po terminie,
2) nieprawid³owociach w analizowanych owiadczeniach i osobach, które z³o¿y³y nieprawid³owe
owiadczenia,
3) dzia³aniach podjêtych w zwi¹zku ze stwierdzonymi
podczas analizy owiadczeñ nieprawid³owociami.
§ 61
Informacje zawarte w owiadczeniu maj¹tkowym s¹
jawne z wy³¹czeniem informacji o adresie zamieszkania
sk³adaj¹cego owiadczenie oraz o miejscu po³o¿enia nieruchomoci i s¹ udostêpniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie o dostêpie do informacji publicznej.
§ 62
1. Radny jest równie¿ zobowi¹zany do z³o¿enia owiadczenia o dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez
ich ma³¿onka, wstêpnych, zstêpnych oraz rodzeñstwo
je¿eli dzia³alnoæ ta jest prowadzona na terenie Powiatu, w którym radny pe³ni funkcjê lub jest zatrudniony.
Zobowi¹zany jest równie¿ do z³o¿enia owiadczenia o
umowach cywilnoprawnych zawartych przez w/w osoby, je¿eli umowy te zawarte zosta³y z organami powiatu lub powiatowymi osobami prawnymi z wy³¹czeniem
korzystania z powszechnie dostêpnych us³ug i stosunków prawnych powszechnie obowi¹zuj¹cych.
2. Radny, którego osoby wymienione w ust. 1 (zdanie
pierwsze) w okresie pe³nienia funkcji lub zatrudnienia
tej osoby zostali zatrudnieni na terenie Powiatu w jednostce organizacyjnej jednostki samorz¹du terytorialnego, zwi¹zku jednostek samorz¹du terytorialnego albo
rozpoczêli wiadczyæ pracê lub wykonywaæ czynnoci
zarobkowe w spó³kach handlowych, w których co najmniej 50% udzia³ów lub akcji posiadaj¹ jednostki samorz¹du terytorialnego, jest obowi¹zany do pisemnego poinformowania o tym fakcie osobê, której sk³ada
owiadczenie maj¹tkowe. Obowi¹zek z³o¿enia informacji dotyczy równie¿ przypadku zmiany stanowiska w
podmiotach, o których mowa wy¿ej.
3. Owiadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 sk³adane
s¹ w ci¹gu 30 dni od dnia wyboru, powo³ania lub zatrudnienia, podjêcia dzia³alnoci gospodarczej, zawarcia umowy lub zaistnienia przyczyny z³o¿enia owiadczenia.
4. Do owiadczeñ, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje
siê postanowienia § 61 z tym, ¿e ujawnieniu nie podlegaj¹ informacje dotycz¹ce adresów zamieszkania osób
je sk³adaj¹cych oraz osób, których one dotycz¹.
§ 63
1. Niez³o¿enie owiadczenia maj¹tkowego w terminie
okrelonym w § 59 ust. 3 i § 62 ust. 3 przez radnego 
powoduje utratê diety do czasu z³o¿enia owiadczenia
lub informacji.
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2. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w owiadczeniu maj¹tkowym, owiadczeniu, o którym mowa w § 62
ust. 1 i informacji, o której mowa w § 62 ust. 3 powoduje odpowiedzialnoæ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
§ 64
W sprawach niezawartych w § 59  § 63 maja zastosowanie odpowiednie regulacje zawarte w ustawie o samorz¹dzie powiatowym dotycz¹ce spraw zwi¹zanych ze
sk³adaniem przez radnych owiadczeñ i informacji.
Zarz¹d Powiatu

4.
5.

6.

§ 65
1. Zarz¹d Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu.
2. W sk³ad Zarz¹du Powiatu wchodz¹: Starosta jako
Przewodnicz¹cy, Wicestarosta oraz pozostali cz³onkowie Zarz¹du wybrani przez Rad¹ Powiatu z uwzglêdnieniem ust. 3.
3. Zarz¹d Powiatu jest wybierany przez Radê Powiatu w
liczbie piêæ osób, w ci¹gu 3 miesiêcy od og³oszenia
wyników wyborów przez w³aciwy organ wyborczy.
4. Cz³onkostwa w Zarz¹dzie Powiatu nie mo¿na ³¹czyæ z
cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du
terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji
rz¹dowej, a tak¿e z mandatem pos³a i senatora.
5. Cz³onkowie Zarz¹du nie mog¹ pe³niæ funkcji Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady Powiatu.
6. Cz³onek Zarz¹du nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu, je¿eli dotyczy to jego interesu prawnego.
7. Zarz¹d Powiatu dzia³a do dnia wyboru nowego Zarz¹du z uwzglêdnieniem § 11 ust. 4 i 5.
8. Rada wybiera Starostê bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.
9. Rada powiatu wybiera Wicestarostê oraz pozosta³ych
cz³onków Zarz¹du na wniosek Starosty zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³ady Rady, w g³osowaniu tajnym.
10. Cz³onkowie Zarz¹du Powiatu mog¹ byæ wybrani równie¿ spoza sk³adu Rady.
§ 66
Uchwa³y Zarz¹du Powiatu zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów (§ 39 ust. 1) w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Zarz¹du wybranego przez Radê Powiatu.
§ 67
1. W przypadku odwo³ania w trybie § 16 ust. 6 albo rezygnacji ca³ego Zarz¹du, Rada Powiatu dokonuje wyboru nowego Zarz¹du w trybie, o którym mowa w § 65,
odpowiednio, w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia odwo³ania
albo od dnia przyjêcia rezygnacji. W przypadku nie
dokonania wyboru nowego Zarz¹du w terminie 3 miesiêcy od dnia odwo³ania albo od dnia przyjêcia rezygnacji stosuje siê przepisy o samorz¹dzie powiatowym.
2. W przypadku odwo³ania cz³onka Zarz¹du nie bêd¹cego jego Przewodnicz¹cym, Rada Powiatu dokonuje wyboru nowego cz³onka Zarz¹du w terminie 1 miesi¹ca
od dnia odwo³ania.
3. Odwo³any Zarz¹d Powiatu lub jego poszczególni cz³onkowie pe³ni¹ dotychczasowe obowi¹zki do czasu wy-

7.

boru nowego Zarz¹du lub poszczególnych jego cz³onków. Rada Powiatu mo¿e zwolniæ cz³onka Zarz¹du z
tego obowi¹zku.
W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez ca³y Zarz¹d
Powiatu pe³ni on swoje dotychczasowe obowi¹zki do
czasu wyboru nowego Zarz¹du.
W przypadku z³o¿enia rezygnacji z cz³onkostwa w Zarz¹dzie przez cz³onka niebêd¹cego jego przewodnicz¹cym, Rada Powiatu podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji i zwolnieniu z pe³nienia obowi¹zków cz³onka
Zarz¹du zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów nie póniej ni¿ w
ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
Niepodjêcie przez Radê Powiatu uchwa³y w terminie,
o którym mowa w ust. 5, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca,
w którym powinna zostaæ podjêta uchwa³a.
W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez cz³onka Zarz¹du niebêd¹cego jego Przewodnicz¹cym, Starosta obowi¹zany, najpóniej w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia przyjêcia rezygnacji lub up³ywu okresu, o którym mowa w
ust. 6 przedstawiæ Radzie Powiatu now¹ kandydaturê
na cz³onka Zarz¹du.
§ 68

1. Rada Powiatu mo¿e odwo³aæ Starostê z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek
co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady Powiatu.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹.
3. Odwo³anie Starosty nastêpuje wiêkszoci¹ co najmniej
3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu
tajnym.
4. G³osowanie w sprawie odwo³ania Starosty, Rada Powiatu przeprowadza po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej na nastêpnej sesji po tej, na której zg³oszono wniosek o odwo³anie, nie wczeniej jednak ni¿
po up³ywie 1 miesi¹ca od dnia zg³oszenia wniosku.
Je¿eli wniosek o odwo³anie Starosty nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek mo¿e byæ
zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od
poprzedniego g³osowania.
5. Odwo³anie Starosty albo z³o¿enie przez niego rezygnacji jest odpowiednio równoznaczne z odwo³aniem ca³ego Zarz¹du Powiatu albo z³o¿enie rezygnacji przez
Zarz¹d Powiatu.
6. Rada Powiatu mo¿e na uzasadniony wniosek Starosty
odwo³aæ poszczególnych cz³onków Zarz¹du Powiatu
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy ustawowego sk³adu Rady Powiatu w g³osowaniu tajnym.
7. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Starostê jej przyjêcie nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
8. W przypadku rezygnacji Starosty Rada Powiatu na najbli¿szej sesji podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji ca³ego Zarz¹du Powiatu.
9. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 8, jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³a siê sesja Rady
Powiatu, o której mowa w ust. 8.
§ 69
1. Ze Starost¹, Wicestarost¹ oraz etatowymi cz³onkami
Zarz¹du Rada Powiatu nawi¹zuje stosunek pracy na
podstawie wyboru.
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2. Rada Powiatu ustala wysokoæ i zasady wynagradzania Starosty w drodze uchwa³y.
3. Starosta ustala wysokoæ i zasady wynagradzania Wicestarosty oraz etatowych cz³onków Zarz¹du
§ 70
1. Zarz¹d Powiatu wykonuje uchwa³y Rady Powiatu i zadania Powiatu okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
2) wykonywanie uchwa³ Rady,
3) gospodarowanie mieniem Powiatu,
4) wykonywanie bud¿etu Powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
3. W realizacji zadañ Zarz¹d Powiatu podlega wy³¹cznie
Radzie Powiatu.
4. Zarz¹d wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych stanowi¹cych aparat pomocniczy oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzêdu Pracy.
§ 71
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zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników Starostwa
i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz
zwierzchnikiem powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
8. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej nale¿¹cych do w³aciwoci Powiatu, chyba ¿e przepisy szczególne przewiduj¹ wydawanie decyzji przez Zarz¹d Powiatu.
9. Starosta sprawuj¹c zwierzchnictwo w stosunku do
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y:
1) powo³uje i odwo³uje kierowników tych jednostek w
uzgodnieniu z wojewod¹, a tak¿e wykonuje wobec
nich czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy,
je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
2) zatwierdza programy ich dzia³ania,
3) uzgadnia wspólne dzia³ania tych jednostek na obszarze Powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi dzia³aniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.
10. Starosta mo¿e upowa¿niæ Wicestarostê, poszczególnych cz³onków Zarz¹du Powiatu, pracowników Starostwa, powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji, o której mowa w
ust. 8.

1. Powiatow¹ administracjê zespolon¹ stanowi¹:
1) Starostwo Powiatowe,
2) Powiatowy Urz¹d Pracy, bêd¹cy jednostk¹ organizacyjn¹ Powiatu,
3) jednostki organizacyjne stanowi¹ce aparat pomocniczy kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji
i stra¿y.
2. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed
powodzi¹ oraz og³asza i odwo³uje pogotowie i alarm
przciwpowodziowy.
3. W przypadku wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej
Starosta dzia³a na zasadach okrelonych w odrêbnych
przepisach.

1. Decyzje wydane przez Zarz¹d Powiatu z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta. W decyzji wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków Zarz¹du, którzy
brali udzia³ w wydaniu decyzji.
2. Od decyzji, o której mowa w § 72 ust. 8 oraz § 73 ust. 1
s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 72

§ 74

1. Starosta organizuje pracê Zarz¹du Powiatu i Starostwa
Powiatowego, kieruje bie¿¹cymi sprawami Powiatu
oraz reprezentuje Powiat na zewn¹trz.
2. Kierownicy Powiatowych s³u¿b inspekcji i stra¿y wykonuj¹ okrelone w ustawach zadania i kompetencje
przy pomocy jednostek organizacyjnych  komend i inspektoratów.
3. Jednostki organizacyjne stanowi¹ce aparat pomocniczy kierowników powiatowych s³u¿b inspekcji i stra¿y
z wyj¹tkiem jednostek organizacyjnych Policji s¹ powiatowymi jednostkami bud¿etowymi w rozumieniu
przepisów ustawy o finansach publicznych.
4. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z zagro¿eniem interesu publicznego, zagra¿aj¹cych bezporednio zdrowiu i ¿yciu oraz w sprawach mog¹cych
spowodowaæ znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbêdne czynnoci nale¿¹ce do w³aciwoci Zarz¹du Powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych.
5. Czynnoci, o których mowa w ust. 4 wymagaj¹ przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du Powiatu.
6. Organizacje i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego okrela regulamin organizacyjny uchwalony
przez Radê Powiatu na wniosek Zarz¹du Powiatu.
7. Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego,

Do zadañ Starosty w zakresie organizowania pracy Zarz¹du Powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad Zarz¹du,
2) okrelenie czasu i miejsca posiedzenia Zarz¹du,
3) przygotowywanie materia³ów do projektowanego
porz¹dku obrad,
4) zapewnienie obs³ugi posiedzenia Zarz¹du.

§ 73

§ 75
1. Cz³onkowie Zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³
w jego pracach.
2. Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³anych w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w tygodniu.
3. W razie potrzeby Starosta mo¿e zwo³aæ Zarz¹d w innym terminie, a tak¿e rozszerzyæ jego porz¹dek obrad.
4. Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie Zarz¹du
na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków Zarz¹du, w terminie 3 dni od z³o¿enia wniosku.
§ 76
1. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy im
Starosta albo z jego upowa¿nienia Wicestarosta.
2. W posiedzeniach zarz¹du uczestnicz¹ cz³onkowie Zarz¹du  z g³osem stanowi¹cym, a Sekretarz i Skarbnik
Powiatu  z g³osem doradczym.
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3. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du Starosta mo¿e
zobowi¹zaæ pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych Powiatu, w³aciwych ze
wzglêdu na przedmiot obrad.
4. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby, w szczególnoci radni.
§ 77
1. Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ wszystkie sprawy
nale¿¹ce do jego kompetencji, wynikaj¹ce z ustaw oraz
przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upowa¿nieñ ustawowych.
2. Oprócz uchwa³ zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, Zarz¹d
mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y, w szczególnoci zawieraj¹ce opinie i stanowiska Zarz¹du.
3. Uchwa³y Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Zarz¹du obecni na posiedzeniu.
4. Do podejmowania uchwa³ przez Zarz¹d stosuje siê
odpowiednio § 16 ust. 1 i 2 i § 39 ust. 1.
5. Podjêtym uchwa³om nadaje siê kolejne numery, podaj¹c cyframi arabskimi numer uchwa³y w ci¹gu roku kalendarzowego, numer posiedzenia w ci¹gu kadencji
oraz rok podjêcia uchwa³y.
§ 78
1. Inicjatywa uchwa³odawcza w zakresie spraw wynikaj¹cych z § 72 ust. 1 i 2 przys³uguje cz³onkom Zarz¹du
Powiatu.
2. Zarz¹d rozstrzyga o sposobie wykonania uchwa³ Rady
Powiatu, chyba ¿e Rada okreli zasady wykonywania
swojej uchwa³y.
§ 79
1. Z posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³ wg zasad okrelonych w § 40 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1-6.
2. Protoko³y posiedzeñ Zarz¹du numerowane s¹ cyframi
arabskimi, ³amanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.
3. W protokole podaje siê imiona i nazwiska cz³onków
Zarz¹du uczestnicz¹cych w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu Zarz¹du uczestniczy³y równie¿
inne osoby, w protokole podaje siê ich imiona i nazwiska oraz wskazuje, w jakim charakterze te osoby uczestniczy³y w posiedzeniu.
4. Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du powinien dok³adnie
odzwierciedlaæ przebieg posiedzenia, a zw³aszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygniêciami podejmowanymi
przez Zarz¹d.
5. Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy
cz³onkowie Zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu.
6. Cz³onkowie Zarz¹du oraz inni uczestnicy posiedzenia
mog¹ zg³osiæ do protoko³u wniosek o jego sprostowanie lub uzupe³nienie.
7. Zarz¹d przyjmuje protokó³ z posiedzenia na posiedzeniu nastêpnym. W razie zg³oszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga
Zarz¹d.
8. Zarz¹d udostêpnia protoko³y ze swoich posiedzeñ do
publicznego wgl¹du, o ile nie narusza to przepisów o
ochronie tajemnicy pañstwowej lub s³u¿bowej albo
ochronie danych osobowych (§ 13 stosuje siê odpowiednio).
9. Organy kontroluj¹ce dzia³alnoæ Zarz¹du maj¹ prawo
wgl¹du do protoko³ów z posiedzeñ i uchwa³ Zarz¹du.

§ 80
Zarz¹d sk³ada Radzie Powiatu na ka¿dej sesji sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
§ 81
1. Na wniosek starosty Rada Powiatu powo³uje Skarbnika Powiatu bêd¹cego g³ównym ksiêgowym bud¿etu
Powiatu.
2. Zadania Skarbnika Powiatu okrelaj¹ odrêbne przepisy oraz regulamin organizacyjny (z uwzglêdnieniem §
96 ust. 3).
3. W okresie d³u¿szej nieobecnoci Skarbnika lub niemo¿noci pe³nienia przez niego obowi¹zków jego czynnoci wykonuje wyznaczony na pimie i upowa¿niony
przez Starostê pracownik Starostwa zastêpuj¹cy Skarbnika.
§ 82
1. Na wniosek Starosty Rada Powiatu powo³uje Sekretarza Powiatu.
2. Zadania Sekretarza Powiatu okrelaj¹ odrêbne przepisy oraz regulamin organizacyjny.
Pozosta³e postanowienia dla cz³onków
Zarz¹du Powiatu oraz innych pracowników
zatrudnionych w Starostwie
§ 83
1. Ma³¿onkowie cz³onków Zarz¹du Powiatu, Sekretarza,
Skarbnika oraz kierownicy jednostek organizacyjnych
Powiatu, oraz cz³onków zarz¹dzaj¹cych powiatowymi
osobami prawnymi nie mog¹ byæ cz³onkami w³adz zarz¹dzaj¹cych lub kontrolnych i rewizyjnych ani pe³nomocnikami spó³ek handlowych z udzia³em powiatowych osób prawnych lub przedsiêbiorców, w których
uczestnicz¹ takie osoby.
Wybór lub powo³anie tych osób na te funkcje s¹ z mocy
prawa niewa¿ne.
2. Je¿eli wybór lub powo³anie, o którym mowa w ust. 1
nast¹pi³ przed dniem wyboru lub przed powo³aniem
na stanowiska lub funkcje, o których mowa w ust. 1,
osoby o których mowa w ust. 1 obowi¹zane s¹ zrzec
siê stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesiêcy od
dnia wyboru lub powo³ania na stanowisko.
W razie niezrzeczenia siê stanowiska lub funkcji osoba, o której mowa w ust. 1 traci je z mocy prawa po
up³ywie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
§ 84
1. Cz³onek Zarz¹du Powiatu, Skarbnik Powiatu, Sekretarz
Powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej Powiatu,
osoba zarz¹dzaj¹ca i cz³onek organu zarz¹dzaj¹cego
powiatow¹ osob¹ prawn¹ oraz osoba wydaj¹ca decyzje administracyjne w imieniu Starosty s¹ zobowi¹zani do z³o¿enia owiadczenia o swoim stanie maj¹tkowym zwanego dalej owiadczeniem maj¹tkowym wg
zasad okrelonych w § 60 ust. 1 i 2.
2. Owiadczenie maj¹tkowe wraz z kopi¹ swojego zeznania w wysokoci osi¹gniêtego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektê sk³adaj¹
w dwóch egzemplarzach.:
1) Starosta  Wojewodzie,
2) pozosta³e osoby wymienione w ust. 1  Starocie.
3. Owiadczenia osób, o których mowa w ust. 2 winne
byæ sk³adane w terminach okrelonych w § 60 ust. 4
i 5, z tym ¿e terminy tam okrelone dotycz¹ daty wy-
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boru lub powo³ania a ostatnie owiadczenie winno byæ
z³o¿one w dniu odwo³ania ze stanowiska lub rozwi¹zania umowy o pracê.
4. Dane zawarte w owiadczeniach maj¹tkowych podlegaj¹ analizie w trybie i wg zasad okrelonych w § 60
ust. 6 i 7.
5. Do owiadczeñ maj¹tkowych sk³adanych przez osoby
wskazane w ust. 2 maj¹ odpowiednio zastosowanie
postanowienia § 61.
6. Osoby wymienione w § 84 ust. 1 s¹ równie¿ zobowi¹zani do z³o¿enia owiadczenia wg zasad i w terminach
okrelonych w § 62.
§ 85
1. Niez³o¿enie owiadczenia maj¹tkowego w terminie
okrelonym w § 84 ust. 3 w zwi¹zku z § 60 ust. 4 i 5
owiadczeñ, o których mowa w § 84 ust. 6 w zwi¹zku z
§ 62 przez osoby zobowi¹zane do ich z³o¿enia tj. cz³onka
Zarz¹du Starostwa, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu, osobê zarz¹dzaj¹c¹ i cz³onka organu zarz¹dzaj¹cego, powiatow¹ osob¹ prawn¹ oraz osobê wydaj¹c¹ decyzje administracyjne w imieniu Starosty  powoduje utratê ich
wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno
byæ z³o¿one owiadczenie lub informacja, do dnia z³o¿enia owiadczenia lub informacji.
2. Je¿eli cz³onek Zarz¹du Powiatu, Sekretarz Powiatu lub
Skarbnik Powiatu nie z³o¿¹ w terminie owiadczenia
maj¹tkowego, owiadczeñ i informacji, Rada Powiatu
odwo³uje ich, w drodze uchwa³y, najpóniej po up³ywie 30 dni od dnia, w którym up³yn¹³ termin do z³o¿enia owiadczenia lub informacji.
3. Niez³o¿enie w wyznaczonym terminie owiadczeñ i informacji, o których mowa w ust. 2 przez pozosta³e osoby, wymienione w § 84 ust. 1 powoduje odwo³anie lub
rozwi¹zanie przez w³aciwy organ umowy o pracê z
tymi osobami najpóniej po up³ywie 30 dni od dnia, w
którym up³yn¹³ termin do z³o¿enia owiadczenia lub
informacji.
4. Odwo³anie i rozwi¹zanie umowy o pracê w trybie okrelonym w ust. 2 i 3 jest równoznaczne z rozwi¹zaniem
umowy o pracê bez wypowiedzenia na podstawie art.
52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.
§ 86
W stosunku do osób zobowi¹zanych do sk³adania
owiadczeñ maj¹tkowych, owiadczeñ i informacji wymienionych w § 84 ust. 2 maj¹ odpowiednio zastosowanie postanowienia § 63 ust. 2 oraz § 64.
Rozdzia³ 4
Jednostki organizacyjne Powiatu,
powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e
§ 87
1. Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy siê w celu
wykonywania zadañ Powiatu.
2. Utworzone przez Radê Powiatu jednostki organizacyjne Powiatu s¹ zawarte w regulaminie organizacyjnym
(z uwzglêdnieniem ust. 6).
3. Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy, przekszta³ca
i likwiduje oraz wyposa¿a w maj¹tek Rada Powiatu.
4. Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyj-
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ne uchwalone przez Zarz¹d Powiatu, z zastrze¿eniem
ust. 5.
5. Szczególne warunki lub zasady powo³ywania, odwo³ywania oraz tryb zatrudniania kierowników pracowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych Powiatu okrelaj¹ odrêbne przepisy.
6. Zarz¹d Powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek
organizacyjnych Powiatu. Wykaz udostêpnia siê do publicznego wgl¹du w Starostwie Powiatowym.
§ 88
1. Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e s¹ powo³ywane
(odwo³ywane) w trybie i wg zasad okrelonych w oddzielnych ustawach.
2. Kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y wykonuj¹ okrelone w ustawach zadania i kompetencje
przy pomocy jednostek organizacyjnych  komend i inspektoratów.
3. Starosta, sprawuj¹c zwierzchnictwo w stosunku do
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y:
1) powo³uje i odwo³uje ich kierowników w uzgodnieniu z Wojewod¹,
2) zatwierdza programy ich dzia³ania,
3) uzgadnia wspólne dzia³ania tych jednostek na obszarze Powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi dzia³aniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach prowadzenie
kontroli.
4. Uprawnienia Starosty i Rady Powiatu wobec powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ odrêbne przepisy.
Rozdzia³ 5
Gospodarka finansowa Powiatu
§ 89
1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu Powiatu.
2. Bud¿et Powiatu jest planem finansowym obejmuj¹cym
dochody i wydatki Powiatu.
3. Bud¿et Powiatu jest uchwalony przez Radê Powiatu na
rok kalendarzowy zwany dalej rokiem bud¿etowym.
§ 90
1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu bud¿etu Powiatu, a tak¿e inicjatywa w sprawie zmian
tego bud¿etu, nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji Zarz¹du Powiatu.
2. Zarz¹d Powiatu przygotowuje i przedstawia Radzie
Powiatu, nie póniej ni¿ do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, projekt bud¿etu
uwzglêdniaj¹cy zasady prawa bud¿etowego oraz ustalenia Rady Powiatu.
3. Uchwa³a bud¿etowa Rady Powiatu powinna byæ
uchwalana przed rozpoczêciem roku bud¿etowego, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie póniej
ni¿ do dnia 31 marca roku bud¿etowego.
4. Do czasu uchwalenia bud¿etu przez Radê Powiatu podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu
przed³o¿ony Radzie Powiatu, o którym mowa w ust. 2.
5. Bez zgody Zarz¹du Powiatu, Rada Powiatu nie mo¿e
wprowadziæ w projekcie bud¿etu Powiatu zmian po-
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woduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych
pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenia
planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§ 91
Rada Powiatu okrela tryb prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej, ustalaj¹c w szczególnoci:
1) obowi¹zki jednostek organizacyjnych Powiatu oraz
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y, w toku prac
nad projektem bud¿etu Powiatu,
2) wymagan¹ przez Radê Powiatu szczegó³owoæ projektu, z zastrze¿eniem, ¿e nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
okrelona w odrêbnych przepisach,
3) wymagane materia³y informacyjne, które Zarz¹d Powiatu powinien przedstawiæ Radzie Powiatu wraz z
projektem uchwa³y bud¿etowej,
4) terminy obowi¹zuj¹ce w toku prac nad projektem
bud¿etu Powiatu.
§ 92
1. W przypadku nieuchwalenia bud¿etu w terminie, o którym mowa w § 90 ust. 3, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala bud¿et Powiatu najpóniej do dnia 30 kwietnia roku bud¿etowego. Do dnia ustalenia bud¿etu przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu, o którym mowa w
§ 90 ust. 2.
2. W przypadku gdy dochody i wydatki pañstwa okrela
ustawa o prowizorium bud¿etowym, Rada Powiatu
mo¿e uchwaliæ prowizorium bud¿etowe Powiatu na
okres objêty prowizorium bud¿etowym pañstwa.
3. Uchwa³ê bud¿etow¹ Powiatu lub uchwa³ê, o której
mowa w ust. 2, Starosta przedk³ada Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od dnia jej podjêcia.
§ 93
1. Za prawid³owe wykonanie bud¿etu Powiatu odpowiada Zarz¹d Powiatu.
2. Zarz¹dowi Powiatu przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ, maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê Powiatu,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê Powiatu,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie Powiatu,
5) dysponowania rezerw¹ bud¿etu Powiatu,
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹.
3. Gospodarka rodkami finansowymi, znajduj¹cymi siê
w dyspozycji Powiatu, jest jawna.
4. Wymóg jawnoci jest spe³niony w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu Powiatu,
3) przedstawienia pe³nego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z bud¿etu Powiatu,
4) ujawnienie sprawozdania Zarz¹du z dzia³añ, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

Rozdzia³ 6
Mienie Powiatu
§ 94
1. Mieniem Powiatu jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nabyte przez Powiat lub inne powiatowe osoby
prawne.
2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz Powiatu, s¹
inne samorz¹dowe jednostki organizacyjne, którym
ustawy przyznaj¹ wprost taki status, a tak¿e te osoby
prawne, które mog¹ byæ tworzone na podstawie odrêbnych ustaw wy³¹cznie przez Powiat.
3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowi¹zków, które dotycz¹ mienia Powiatu
nie nale¿¹cego do innych powiatowych osób prawnych.
§ 95
Nabycie mienia przez Powiat nastêpuje wed³ug zasad
okrelonych w ustawie o samorz¹dzie powiatowym.
§ 96
1. Owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych w imieniu Powiatu sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub jeden cz³onek Zarz¹du i osoba upowa¿niona przez Zarz¹d w drodze uchwa³y.
2. Zarz¹d mo¿e upowa¿niæ pracowników Starostwa, kierowników powiatowych s³u¿b inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych Powiatu, do sk³adania
owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci Powiatu.
3. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upowa¿nionej z uwzglêdnieniem § 81
ust. 3.
4. Skarbnik Powiatu, który odmówi³ kontrasygnaty ma
jednak obowi¹zek jej dokonania na pisemne polecenie Starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym
Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
§ 97
Powiat nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania
innych powiatowych osób prawnych, chyba ¿e przepis
ustawy stanowi inaczej. Inne powiatowe osoby prawne
nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za zobowi¹zania Powiatu.
§ 98
1. Zarz¹d mieniem Powiatu i jego ochrona powinny byæ
wykonywane ze szczególn¹ starannoci¹.
2. Za w³aciwe gospodarowanie mieniem Powiatu odpowiedzialny jest Zarz¹d Powiatu, a tak¿e kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
Rozdzia³ 7
Przepisy koñcowe
§ 99
Zmian Statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
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§ 100

996

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

UCHWA£A Nr VI/76/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

§ 101

w sprawie okrelenia dziennych stawek op³aty miejscowej oraz terminie p³atnoci i sposobu jej poboru.

Statut Powiatu podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od og³oszenia.

995
UCHWA£A Nr X/30/2003
Zgromadzenia Zwi¹zku Miêdzygminnego
Gmin Dorzecza Rzeki Raduni
z dnia 17 kwietnia 2003 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz¹du Zwi¹zku Miêdzygminnego Gmin Dorzecza Rzeki Raduni.
Na podstawie § 10 pkt 4 Statutu Zwi¹zku Miêdzygminnego Gmin Dorzecza Rzeki Raduni (Dz. U. Woj. Pom. Nr 79
poz. 481) Zgromadzenie Zwi¹zku Miêdzygminnego Gmin
Dorzecza Rzeki Raduni po rozpatrzeniu sprawozdania
z wykonania bud¿etu Zwi¹zku Miêdzygminnego Gmin Dorzecza Rzeki Raduni za rok 2002 i zapoznaniu siê z opini¹
i wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Zarz¹dowi Zwi¹zku za rok 2002 oraz uchwa³¹ sk³adu orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
Nr 48/5/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r. dotycz¹cej zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium dla Zarz¹du
Zwi¹zku za 2002 rok uchwala, co nastêpuje:
§1
Udziela siê Zarz¹dowi Zwi¹zku Miêdzygminnego Gmin
Dorzecza Rzeki Raduni absolutorium za wykonanie bud¿etu Zwi¹zku Miêdzygminnego Gmin Dorzecza Rzeki
Raduni za rok 2002.
§2
Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y s¹:
1. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu za rok 2002.
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
3. Uchwa³a Nr 48/5/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r. sk³adu
orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku.
§3
Uchwa³ê og³asza siê w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Zwi¹zku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. 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 127
poz. 1089) oraz art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9 poz. 84
z 2002 r., zm. Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Stawkê op³aty miejscowej od osób fizycznych przebywaj¹cych w celach wypoczynkowych, turystycznych lub
zdrowotnych w miejscowociach: Charzykowy, Funka,
Bachorze, Swornegacie, Ma³e Swornegacie, Drzewicz,
Babilon, Kopernica, Klosnowo, Dêbowa Góra, Stary M³yn
ustala siê za ka¿dy dzieñ pobytu w wysokoci  0,50 z³.
§2
Op³atê miejscow¹ od dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y,
ustala siê stawkê za ka¿dy dzieñ pobytu w wysokoci 
0,50 z³.
§3
Op³atê miejscow¹ pobieraj¹:
1) od osób przebywaj¹cych w hotelach, pensjonatach,
domach wypoczynkowych, schroniskach, obozowiskach turystycznych, w gospodarstwach agroturystycznych i podobnych zak³adach - w³aciciele, kierownicy
tych zak³adów lub wskazani przez nich pracownicy,
2) od osób innych ni¿ wymienionych w § 3 pkt 1 przebywaj¹cych na terenach wyszczególnionych w pkt 1
uchwa³y  osoby prowadz¹ce ksi¹¿ki meldunkowe, w
pozosta³ych przypadkach so³tysi,
3) upowa¿nia siê Wójta Gminy do okrelenia innego systemu pobierania tej op³aty.
§4
W przypadkach okrelonych w § 3 pkt 1 uchwa³y w³aciciel lub kierownik zak³adu zobowi¹zany jest zg³osiæ
niezw³ocznie organowi podatkowemu pracowników upowa¿nionych do poboru op³aty miejscowej, podaj¹c ich
imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania w razie gdy
sam tej op³aty nie pobiera.
§5

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Zwi¹zku.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Zgromadzenia
Z. Roszkowski

Inkasenci wymienieni w § 3 pkt 1,2,3 pobieraj¹ op³atê
miejscow¹ w wysokoci okrelonej w niniejszej uchwale
za tak¹ liczbê dni pobytu, jak¹ podaje zg³aszaj¹cy na pobyt czasowy.
W razie przed³u¿enia pobytu, op³atê za dalsze dni pobiera siê przy przed³u¿eniu pobytu.
§6
Za pobór op³aty miejscowej organ podatkowy przyznaje inkasentowi wynagrodzenie w wysokoci 10% zainkasowanej op³aty.
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§7
Pobrane kwoty op³aty miejscowej inkasent rozlicza w
Urzêdzie Gminy Chojnice do dnia 5 nastêpnego miesi¹ca.

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miasta Jastarnia
E. Budzisz

§8
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§9
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia publikacji.
§ 10
Traci moc uchwa³a Nr XXIV/402/2001 Rady Gminy w
Chojnicach z dnia 29 padziernika 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny

997
UCHWA£A Nr VII/46/2003
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr III/14/02 Rady Miasta
Jastarnia z dnia 11.12.02 w sprawie okrelenia stawek
podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych
w 2003 r.
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm.
Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.Nr 9 poz. 84, zm.
Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683) Rada Miasta Jastarni
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr III/14/2002 Rady Miasta Jastarni z dnia
11 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia stawek od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2003 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany  w § 1 ust. 2 otrzymuje
brzmienie o treci:
 2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej;
z 2 osiami:
od 12 t do mniej ni¿ 18 t
1.084 z³
z 3 osiami:
od 15 t do mniej ni¿ 17 t
1100 z³
od 17 t do mniej ni¿ 19 t
1300 z³
od 19 t do mniej ni¿ 23 t
1500 z³
od 23 t do mniej ni¿ 26 t
1800 z³
z 4 osiami:
od 23 t do mniej ni¿ 29 t
1900 z³
od 29 t do 32 ton
2290 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Jastarnia.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-

998
UCHWA£A Nr VI/49/2003
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej i sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 art. 41
ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), art. 15 i 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. z pón. zm) oraz uchwa³y
Rady Miejskiej w Cz³uchowie Nr VII/87/99 z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia miejsc na terenie miasta
Cz³uchowa, w których dozwolony jest handel, Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki op³aty targowej w nastêpuj¹cych
wysokociach:
1. Targowisko:
a) za 1 m2 placu zajêtego pod stragan, namiot itp.  1,60 z³,
b) za 1 mb zajêtego sto³u 2,60 z³,
c) za 1 m2 placu zajêtego poza straganem, sto³em, namiotem itp.1,60 z³,
d) od sprzeda¿y detalicznej z samochodu o ³adownoci:
 do 1 tony 10,00 z³,
 powy¿ej 1 tony 20,00 z³,
e) rolnicy i dzia³kowcy sprzedaj¹cy w³asne produkty
poza pojazdem zwolnieni z op³at
2. Za handel prowadzony poza targowiskiem na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta 8,00 z³ za 1 m2 zajêtej powierzchni dziennie
§2
1. Pobór op³aty targowej nastêpuje w drodze inkasa.
2. Inkasentów oraz wysokoæ ich wynagrodzenia okrela
Rada Miejska odrêbn¹ uchwa³¹.
§3
Uchyliæ uchwa³ê Rady Miejskiej w Cz³uchowie nr XL/
283/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej i sposobu jej poboru.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
A. Sugier

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§2

UCHWA£A Nr VII/73/2003
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr III/8/2002 Rady Gminy Ustka z
dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie op³aty miejscowej na
2003 r.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Kwidzynie
W. Wasiak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 65
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 19
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm. Nr 200
poz. 1683) Rada Gminy Ustka uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr III/8/2002 Rady Gminy Ustka z dnia
10 grudnia 2002 r. (og³oszonej w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 88, poz. 2118) w sprawie op³aty miejscowej na
2003 r. w § 5 po wyrazie: wyznacza siê, wprowadza siê
zapis:
Pani¹ Barbarê Perka, zam. Zaleskie 41 oraz.
§2
Pozosta³e zapisy uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ustka.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski
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UCHWA£A Nr VIII/79/2003
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 6 maja 2003 r.
w sprawie utworzenia odrêbnych obwodów g³osowania dla potrzeb przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r.  Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 46, poz. 499) w zwi¹zku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
14 kwietnia 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U.
Nr 57, poz. 507) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co
nastêpuje:
§1
W zwi¹zku z organizacj¹ referendum ogólnokrajowego w sprawie wyra¿enia zgody na ratyfikacjê Traktatu dotycz¹cego przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej tworzy siê odrêbne obwody g³osowania oraz
ustala ich granice, numery oraz siedziby obwodowych
komisji ds. referendum zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VIII/79/2003
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 6 maja 2003 r.
Numer
obwodu
g³osowania

Granice
obwodu g³osowania

1

„Zdrowie” sp. Z o.o.
Niepubliczny Zak³ad
Opieki Zdrowotnej

9

Dom Pomocy
Spo³ecznej dla
Doros³ych

21

Zak³ad Karny

Siedziba Obwodowej
Komisji ds. Referendum
Zdrowie sp. z o.o.
Niepubliczny Zak³ad
Opieki Zdrowotnej
ul. Hallera 31
Dom Pomocy Spo³ecznej
dla Doros³ych
ul. Malborska 18
Zak³ad Karny
ul. Lotnicza 1
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INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
dotycz¹ca decyzji
Nr OGD-820/2339-A/7/2003/I/DJ
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
o umorzeniu postêpowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, sporz¹dzonej przez Pana Adama Sychowskiego, prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod
nazw¹ Zak³ad Ogólnobudowlany Hydro-Fach z siedzib¹ w Bolszewie.
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 105 § 2 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art. 30 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54,
poz. 348 z pón. zm.), na wniosek Pana Adama Sychowskiego, prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Zak³ad Ogólnobudowlany Hydro-Fach z siedzib¹
w Bolszewie, w dniu 28 kwietnia 2003 r. zosta³o umorzone postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez ww. Przedsiêbiorstwo energetyczne.
Z upowa¿nienia
Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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