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Poz. 1037

1037
UCHWA£A Nr IV/1/2003
Rady Gminy Kosakowo
dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 29 obr.
Pogórze, gm. Kosakowo.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12
poz. 136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Obszar dzia³ki nr 29 obr. Pogórze, o powierzchni ok.
0,8525 ha, przeznacza siê na funkcjê: zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostoj¹cej i w zabudowie
bliniaczej (w za³¹czniku graficznym oznaczenie MN).
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca lub w zabudowie bli¿niaczej na dzia³kach o powierzchni minimalnej 300 m2, wskazane jest stosowanie dla ca³oci obszaru wzorców architektonicznych o podobnych cechach w celu ujednolicenia zabudowy,
b) nale¿y budynki sytuowaæ kalenic¹ równolegle do
krawêdzi jezdni, z wyj¹tkiem dzia³ek naro¿nikowych,
gdzie wskazane jest podkrelenie zmiany kierunków dróg,
c) wskazane jest stosowanie jednakowych wysokoci ogrodzeñ, o zbli¿onej formie i przy u¿yciu podobnych materia³ów lub zast¹pienie ich ¿ywop³otami,
d) dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych,
e) zakaz budowy obiektów tymczasowych i innych budynków gospodarczych,
f) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do
uchwa³y) w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z poszerzeniem drogi dojazdowej KS i KS1,
z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
g) strefa zakazu zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii
redniego napiêcia, dopuszcza siê przebudowê linii co umo¿liwi zlikwidowanie strefy,
h) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych  maksymalnie 9,0 m;
i) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu gara¿u wolnostoj¹cego: maksymalnie 6,0 m;
j) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
k) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 0,60 m;
l) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe,
m) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy symetryczne, dwu- lub czterospadowe;
n) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: 350 do 450,
o) dozwolone pokrycia dachów z dachówki ceramicz-
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nej i materia³ów dachówkopodobnych, wskazane jest
zastosowanie podobnych materia³ów dla ca³ego obszaru.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o:
 KS poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej o
szerokoci 5,0 m z placem nawrotowym, iloæ
wjazdów nieograniczona,
 KS1  droga dojazdowa wewnêtrzna o szerokoci 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych iloæ wjazdów nieograniczona; na inwestorze ca³ego kompleksu le¿y obowi¹zek zagospodarowania terenu, wykonania nawierzchni i przeprowadzenia
niezbêdnych instalacji w liniach rozgraniczaj¹cych drogi wewnêtrznej,
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek w³asnych.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
komunalnego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej, do czasu
wybudowania kanalizacji zbiorczej dopuszcza siê
rozwi¹zania tymczasowe w postaci szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych; w momencie wybudowania kanalizacji zbiorczej obiekty nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ.
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonej  powierzchniowo do gruntu
w granicach w³asnych dzia³ek,
d) zaopatrzenie w gaz  z istniej¹cej sieci gazowniczej,
na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci;
e) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci; w razie potrzeby nale¿y przewidzieæ i wydzieliæ dzia³kê na potrzeby infrastruktury technicznej,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
1.4.USTALENIA INNE:
a) podzia³ dzia³ki wy³¹cznie wg podzia³ów w za³¹czniku graficznym, minimalna wielkoæ dzia³ki dla zabudowy jednorodzinnej wolnostoj¹cej i dla zabudowy bliniaczej  300 m2,
b) nale¿y wzd³u¿ granic dzia³ek wprowadziæ zadrzewienia zgodne z warunkami siedliskowymi,
c) nale¿y pozostawiæ co najmniej 10% dzia³ki jako biologicznie czynn¹,
d) ze wzglêdu na mo¿liwoæ kolizji z infrastruktur¹
techniczn¹ Marynarki Wojennej, lokalizacjê oraz dokumentacjê planowanych inwestycji nale¿y uzgodniæ z w³aciwymi s³u¿bami ³¹cznoci marynarki Wojennej (tj. JW. 4059 Gdynia Babie Do³y).
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.

nego gminy Kasakowo przyjêtego uchwa³¹ Nr III/26/94
Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 marca 1994 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 21 z dnia 15 padziernika 1994 r.).

§3

1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:
1000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
dopuszcza siê us³ugi wbudowane nieuci¹¿liwe.
1KWG  projektowane poszerzenie drogi gminnej.
KD  droga dojazdowa.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 granice opracowania,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym
sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne.

Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§4
Traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXXIV/115/2000 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 padziernika 2000 r. w granicach okrelonych niniejszym planem miejscowym.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kosakowie,
2) 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
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz

1038
UCHWA£A Nr IV/2/2003
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci dzia³ki nr 71/39 w Pierwoszynie gm. Kosakowo.
Na podstawie art. 7, art. 26, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15,
poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.) oraz art. 18 st.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) Rada Gminy
Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czêci dzia³ki nr 71/39 we wsi Pierwoszyno
Kosakowo. Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-

§2

§3
Ustalenia dla terenów objêtych planami s¹ nastêpuj¹ce:
Wie: Pierwoszyno za³. Nr 2
1. Po³o¿enie terenu
Nr dz: cz. dzia³ki nr 71/39
Powierzchnia: 1,2 ha
W³asnoæ: prywatna
2. Funkcja
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1 KWG  projektowane poszerzenie dróg gminnych
KD  droga dojazdowa
3. Warunki urbanistyczne:
Istniej¹ca zabudowa: nie wystêpuje
Pow. dzia³ki  3 dzia³ki o powierzchni ca 2200 m2, oraz
8 dzia³ek o powierzchni min 900 m2
Iloæ dzia³ek  11
Projektowana zabudowa: budynki mieszkalne jednorodzinne, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych gara¿y z czêci¹ gospodarcz¹
Iloæ kondygnacji: jedna plus poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ki: 20% powierzchni dzia³ki, min.
20% pow. biologicznie czynnej
Kalenica: prostopad³e do drogi dla dzia³ek po³o¿onych
przy drogach gminnych
K¹t nachylenia dachu: od 35 do 50 stopni dwu i wielospadowe o symetrycznych nachyleniach
Maks. wysokoæ zabudowy: 8,5 m. od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadowienia parteru max 1,2
od poziomu terenu
Linia zabudowy: 8 m. od granic dzia³ek od strony dróg
gminnych jak na rysunku planu, dla pozosta³ych dzia³ek  6m od granicy z drog¹ dojazdow¹.
4. Zasady obs³ugi infrastruktury:
Komunikacja: dojazd do projektowanych dzia³ek z dróg
gminnych oraz z drogi dojazdowej.
Przewidywane poszerzonej drogi gminnej do szerokoci 12 m w liniach regulacyjnych, projektowane drogi
osiedlowe szerokoci 10 m w liniach regulacyjnych
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Woda: z wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do kanalizacji sanitarnej, wody opadowe rozprowadziæ w granicach projektowanych dzia³kach
Ogrzewanie: lokalne kot³ownie w³asne gazowe lub olejowe
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej NN,
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
5. Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanych dzia³ek
6. Inne uwarunkowania
 zakaz budowy pe³nych ogrodzeñ
 decyzje o pozwolenie na budowê mog¹ byæ wydawane po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu usytuowane w projektowanych drogach osiedlowych oraz
wykonaniu dróg osiedlowych, dopuszcza siê mo¿liwoæ wykonania na czas budowy jedynie samego
pod³o¿a pod jezdniê.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w kossakowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Kosakowo granic obszaru
objêtego ustaleniami planu.
§6
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo zatwierdzonego uchwa³¹ Nr III/26/94 Rady Gminy Kasakowo z dnia 25 marca 1994 r. (Dz. U. Woj. Gd. Nr 21 z 15 padziernika 1994 r. z pón. zm.) we fragmentach objêtych
granicami niniejszych planów.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz

1039
UCHWA£A Nr III/26/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napo-
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jów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie
gminy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trze¿woci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. Nr 147 poz. 1231
z 2002 r. zm. Dz. U. Nr 167 poz. 1372) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y w iloci  48.
§2
Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawie-raj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y w iloci  17.
§3
Sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych mo¿e
odbywaæ siê na podstawie zezwolenia w ka¿dym wyznaczonym miejscu na terenie miasta i gminy z zastrze¿eniem ograniczeñ wynikaj¹cych z ustawy o wychowaniu
w trze¿woci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
§4
Sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych mo¿e
odbywaæ siê na podstawie zezwolenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz opinii w³aciwego terytorialnie
organu jednostki pomocniczej, skonsultowanej z mieszkañcami posesji przyleg³ych do punktu sprzeda¿y.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/269/01 Rady Miejskiej w
Brusach z dnia 13 wrzenia 2001 r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych, zasad
usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych
i warunków sprzeda¿y tych napojów.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brus.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

1040
UCHWA£A Nr III/35/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci jednostek organizacyjnych gminy
Brusy z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie
stosuje siê przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa,
udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci oraz
wskazania organów do tego uprawnionych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. Nr 15, poz. 148)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady i tryb umarzania
wierzytelnoci jednostek bud¿etowych i zak³adów bud¿etowych gminy Brusy z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych do
których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926
z pón. zm.) oraz udzielania ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a w szczególnoci odraczania terminu zap³aty oraz
rozk³adania wierzytelnoci na raty wobec osób fizycznych,
osób prawnych a tak¿e jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej zwanych dalej d³u¿nikami, a tak¿e okrela organy uprawnione do umarzania wierzytelnoci i udzielania ulg w ich sp³acie.
§2
1)

2)

3)
4)
5)
6)

Poz. 1040
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Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
decyzji  nale¿y przez to rozumieæ wyra¿one na pimie
owiadczenie woli Burmistrza lub kierownika jednostki organizacyjnej o umorzeniu w ca³oci lub w czêci
wierzytelnoci lub o udzieleniu ulgi,
wierzytelnoci  nale¿y przez to rozumieæ nale¿noci z
tytu³u sprzeda¿y, op³at za u¿ytkowanie wieczyste i trwa³y zarz¹d oraz nale¿noci z tytu³u czynszu za dzier¿awê, najem nieruchomoci, op³aty sta³ej, a tak¿e innych
nale¿noci Gminy do których nie stosuje siê przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa,
umowie  nale¿y rozumieæ umowê w pojêciu Kodeksu
Cywilnego,
osobie fizycznej i osobie prawnej  nale¿y przez to rozumieæ pojêcia okrelone w Kodeksie Cywilnym,
kierowniku jednostki organizacyjnej  nale¿y przez to
rozumieæ Burmistrza, kierowników jednostek bud¿etowych, i kierownika zak³adu bud¿etowego,
d³u¿niku  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê organizacyjn¹, osobê fizyczn¹ i prawn¹, która nie dokona³a
p³atnoci w okrelonym terminie.
§3

1. Wierzytelnoæ mo¿e zostaæ umorzona w ca³oci lub w
czêci je¿eli:
1) wierzytelnoci nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego
postêpowania likwidacyjnego, uk³adowego lub upad³ociowego,
2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców,
3) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,
2. Umorzenie wierzytelnoci w przypadkach okrelonych
w ust. 1 pkt 1, 3, 4 mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika,
a w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 równie¿ z urzêdu.
3. W przypadkach odpowiedzialnoci solidarnej kilku
d³u¿ników umorzenie mo¿e nast¹piæ jedynie wówczas,
gdy uzasadnione okolicznoci maj¹ zastosowanie do
wszystkich d³u¿ników.

4. Stosowanie przepisów uchwa³y wobec d³u¿nika bêd¹cego przedsiêbiorc¹ nastêpuje zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiêbiorców.
§4
1. Je¿eli wartoæ wierzytelnoci nie przekracza 3 krotnoci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracê obowi¹zuj¹cego w dniu 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego
wydanie decyzji o umorzeniu, organem uprawnionym
do umarzania wierzytelnoci jest:
1) Kierownik jednostki organizacyjnej w sytuacjach
okrelonych w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4,
2) Burmistrz w sytuacjach okrelonych w § 3 ust. 1
pkt 3.
2. Je¿eli wartoæ wierzytelnoci przekracza 3 krotnoæ
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracê obowi¹zuj¹cego w dniu 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego wydanie decyzji o umorzeniu, organem uprawnionym do
umarzania wierzytelnoci okrelonych w § 3 jest Burmistrz.
3. Przez wierzytelnoæ, o której mowa w ust. 1, rozumie
siê nale¿noæ g³ówn¹ wraz z odsetkami i innymi nale¿nociami ubocznymi.
§5
1. Organ w³aciwy do umarzania nale¿noci g³ównej jest
równie¿ uprawniony do umarzania odsetek oraz innych
nale¿noci ubocznych.
2. Umorzenie nale¿noci g³ównej powoduje równie¿
umorzenie odsetek za zw³okê i nale¿noci ubocznych
w ca³oci lub w takiej czêci w jakiej zosta³a umorzona
nale¿noæ g³ówna.
§6
1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi na wniosek d³u¿nika mo¿na odroczyæ termin zap³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci
lub roz³o¿yæ p³atnoæ lub czêæ p³atnoci na raty bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes Gminy, jednak na okres nie d³u¿szy
ni¿ 1 rok.
2. Organem uprawnionym do odraczania terminu zap³aty i roz³o¿enia wierzytelnoci na raty jest kierownik jednostki organizacyjnej i Burmistrz wed³ug kryteriów
okrelonych w § 4.
§7
1. Umorzenie wierzytelnoci, o której mowa w § 3 oraz
udzielenie ulg w sp³acie nale¿noci, o których mowa
w § 6 nastêpuje:
1) w odniesieniu do wierzytelnoci o charakterze administracyjno- prawnym na podstawie decyzji,
2) w odniesieniu do wierzytelnoci wynikaj¹cych ze stosunków cywilno-prawnych na podstawie umowy
prawa cywilnego,
2. Decyzja lub umowa o odroczeniu terminu p³atnoci lub
roz³o¿eniu na raty winna okrelaæ w szczególnoci datê
i oznaczenie stron, kwotê ca³ej wierzytelnoci, kwotê
w stosunku do której odroczono termin p³atnoci, terminy zap³aty ca³ej wierzytelnoci oraz skutki nie wywi¹zania siê z warunków udzielonej ulgi.
3. Je¿eli w terminie okrelonym w decyzji (umowie)d³u¿-

Poz. 1040, 1041, 1042, 1043
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nik nie dokona zap³aty odroczonej wierzytelnoci lub
nie zap³aci którejkolwiek z rat na jakie zosta³a roz³o¿ona wierzytelnoæ  terminem p³atnoci tej raty lub odroczonej p³atnoci jest termin pierwotnie okrelony
wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od pierwotnie ustalonego terminu do dnia zap³aty wierzytelnoci.
§8
1. Kierownik jednostki organizacyjnej bêdzie sk³ada³ Burmistrzowi sprawozdanie dotycz¹ce zakresu umorzonych wierzytelnoci oraz udzielonych ulg, o których
mowa w § 6 ust. 1 przy pó³rocznych sprawozdaniach
finansowych.
2. W przypadku nie przyjêcia sprawozdania przez Burmistrza upowa¿nia siê Burmistrza do wycofania upowa¿nienia dla kierownika jednostki organizacyjnej do czynnoci okrelonych w § 3 ust. 1, 2, 4 i w § 6.
3. Burmistrz bêdzie sk³ada³ Radzie Miejskiej sprawozdanie dotycz¹ce zakresu umorzonych, odroczonych oraz
roz³o¿onych na raty wierzytelnoci przy pó³rocznych
sprawozdaniach finansowych.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brus.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki

1041
UCHWA£A Nr III/42/03
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie zakwalifikowania do kategorii dróg gminnych
publicznych ulic w Brusach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) i art. 7 ust. 1, 2, 3 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
1. Zalicza siê do kategorii dróg gminnych nastêpuj¹ce
ulice w Brusach:
 Karnowskiego  Nr 194,
 Rzemielnicza  Nr 352,
 Gen. J. Bema  Nr 707.
2. Za³¹cznikiem do uchwa³y jest opinia Starostwa Powiatowego zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach
publicznych*.
3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Brus.
4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. £¹cki
*) Za³¹cznika nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1042
UCHWA£A Nr II/18/02
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1992 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
i Nr 167, poz. 1372) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Miejsca sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
nie mog¹ byæ usytuowane w budynkach u¿ytecznoci
publicznej, placówkach owiatowo  wychowawczych,
w miejscach kultu religijnego, na terenie nekropolii,
targowisk oraz w odleg³oci mniejszej ni¿ 30 metrów
od granicy tych obiektów, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych w wietlicach wiejskich mo¿e byæ prowadzone po uzyskaniu
zgody w³aciciela obiektu.
§2
Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych w wydzielonym miejscu na wolnym powietrzu
mo¿e byæ prowadzona tylko w bezporednim s¹siedztwie punktu sprzeda¿y przedsiêbiorcy posiadaj¹cego zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§3
1. Zabrania siê sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych podczas wszelkich imprez sportowych.
2. Dopuszcza siê sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych w punktach zlokalizowanych na
terenie obiektów sportowych podczas ró¿nego rodzaju festynów i imprez o charakterze integracyjnym.
§4
Na terenie k¹pielisk, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia danego roku, nie mo¿na sprzedawaæ, podawaæ, spo¿ywaæ ani wnosiæ napojów alkoholowych o zawartoci
powy¿ej 4,5% alkoholu, z wyj¹tkiem piwa.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o

1043
UCHWA£A Nr II/19/02
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok
2003.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1043
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Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 padziernika 1992 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
i Nr 167, poz. 1372) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

2) zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie
wystêpuj¹,
3) zwiêkszanie zasobów niezbêdnych do radzenia sobie
z ju¿ istniej¹cymi problemami.

§1

§4

Uchwala siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2003, jak w za³¹czniku do tej uchwa³y.

Cele operacyjne programu:
1) ograniczanie i zmiana struktury spo¿ycia napojów alkoholowych,
2) zmiana zachowañ i postaw mieszkañców i instytucji
Gminy Kwidzyn w sytuacjach zwi¹zanych z alkoholem,
3) wdro¿enie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej
w szczególnoci do dzieci i m³odzie¿y,
4) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i spo³ecznej nad szkodliwymi formami postêpowania osób
nadu¿ywaj¹cych alkoholu (w szczególnoci przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie),
5) zwiêkszenie skutecznoci i dostêpnoci terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwi¹zywania problemów alkoholowych.

§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr II/19/02
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 12 grudnia 2002 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2003
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych jest kontynuacj¹ zadañ realizowanych w Gminie Kwidzyn od 1993 r. Stanowi spis dzia³añ
bêd¹cych jednoczenie zadaniami w³asnymi gminy w
obszarze tych zagadnieñ spo³ecznych.
Program w swej konstrukcji merytorycznej jest to¿samy z za³o¿eniami Narodowego Programu Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przyjêtego przez Rz¹d RP
na posiedzeniu w dniu 26 wrzenia 2000 r.
§2
Ilekroæ w treci programu wystêpuj¹ wymienione poni¿ej skróty, nale¿y przez to rozumieæ:
Komisja RPA  Komisja Rozwi¹zywania |Problemów
Alkoholowych.
PARPA  Pañstwowa Agencja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
PPiTU od AiW  Przychodnia Profilaktyki i Terapii Uzale¿nienia od Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia.
PIH  Pañstwowa Inspekcja Handlowa.
AA  Ruch Anonimowych Alkoholików.
AL.-Anion  Ruch cz³onków rodzin z problemem alkoholowym.
AL-Ateen  Ruch samopomocowy dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
§3
Cele strategiczne programu:
1) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,

§5
Realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych s¹:
1) Pe³nomocnik do spraw profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych,
2) Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
3) inne podmioty, którym s¹ zlecane zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
§6
1. ród³em finansowania zadañ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych s¹
rodki finansowe bud¿etu gminy pochodz¹ce z op³at
za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
2. Zasady finansowania zadañ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
okrela za³¹cznik do niniejszego programu.
ROZDZIA£ II
Zadania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
Zadanie 1
Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu
§7
1. Realizacja zadañ pomocy ofiarom przemocy domowej:
a) prowadzenie grup pomocowych dla ofiar przemocy domowej,
b) prowadzenie pomocy indywidualnej z zakresu psychologii i pomocy prawnej,
c) wspó³praca z podmiotami tworz¹cymi system pomocy ofiarom przemocy domowej w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy Domowej NIEBIESKA LINIA.
2. Realizacja zadañ pomocy ludziom uzale¿nionym po
przebytym podstawowym programie terapii- programy wspieraj¹ce, motywuj¹ce i podtrzymuj¹ce abstynencjê.
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3. Realizacja programów pomocy dla m³odzie¿y u¿ywaj¹cej napojów alkoholowych w po³¹czeniu z innymi
rodkami psychoaktywnymi.
4. Realizacja programów szkoleniowych oraz szkoleniowo-motywujacych dla bezrobotnych maj¹cych problemy alkoholowe oraz ich rodzin pobieraj¹cych zasi³ki z
GOPS.
5. Realizacja programów dla bezdomnych nadu¿ywaj¹cych napojów alkoholowych.
6. Remont, adaptacja i wyposa¿enie pomieszczeñ przeznaczonych na wietlice socjoterapeutyczne w niezbêdny sprzêt do prowadzenia zajêæ socjoterapii.
7. Kierowanie osób realizuj¹cych zadania Gminnego Programu na szkolenia i dofinansowywanie szkoleñ z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
8. Dofinansowywanie udzia³u w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkañ zwi¹zanych z podnoszeniem kwalifikacji, ludzi pracuj¹cych na rzecz uzale¿nionych i ich rodzin na terenie Gminy Kwidzyn.

2.

Zadanie 2
Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe, pomocy psychospo³ecznej i prawnej,
a w szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie
§8
1. Dofinansowywanie pracy specjalistów z zakresu przeciwdzia³ania przemocy w rodowisku wobec podopiecznych znajduj¹cych schronienie w Domu Samotnej Matki z Dzieckiem, Schronisku Dla Bezdomnych,
placówek opiekuñczo  wychowawczych oraz dla wietlic terapeutycznych prowadzonych przez Gminê Kwidzyn.
2. Dofinansowywanie dzia³añ i programów zwi¹zanych z
opiek¹ psychologiczn¹ i prawn¹ dla rodzin dotkniêtych
problemem przemocy realizowanych przez koció³ katolicki, inne kocio³y i zwi¹zki wyznaniowe oraz instytucje i organizacje pozarz¹dowe.
3. Koordynowanie dzia³añ dotycz¹cych pomocy ofiarom
przemocy, poprzez wspó³pracê z Policj¹, GOPS, przedstawicielami ochrony zdrowia, oraz organizacjami pozarz¹dowymi i osobami fizycznymi realizuj¹cymi programy przeciwdzia³ania przemocy domowej.
4. Opracowanie materia³ów informacyjnych o mo¿liwociach uzyskania pomocy ofiarom przemocy w Gminie Kwidzyn.
Zadanie 3
Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej w szczególnoci dla m³odzie¿y
§9
1. Stworzenie mo¿liwoci powstania miejsca integruj¹cego wszystkich profilaktyków (szczególnie pedagogów i nauczycieli) tworz¹cych i realizuj¹cych programy profilaktyczne dla dzieci i m³odzie¿y szkó³ Gminy
Kwidzyn oraz uporz¹dkowanie oferowanego rynku
us³ug profilaktycznych:
1) tworzenie rodowiska wypracowuj¹cego nowe koncepcje pracy prewencyjnej i edukacyjnej; organizowanie lobby wspieraj¹cego powy¿sze dzia³ania,
2) wypracowanie standardów i zasad dla realizatorów
programów profilaktycznych,

3.

4.

5.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) dofinansowanie, koordynacja oraz nadzór i kontrola realizacji programów profilaktycznych w szko³ach
Gminy Kwidzyn,
4) ewaluacja i badanie skutecznoci oddzia³ywañ profilaktycznych we wspó³pracy z profesjonalnymi
orodkami badañ spo³ecznych, zakup programów
komputerowych niezbêdnych do realizacji tego zadania,
5) promowanie nowych, bardziej skutecznych programów profilaktycznych, opracowañ autorskich i pilota¿owych, zakup prenumeraty pism, periodyków
oraz wyposa¿enie biblioteczki w literaturê fachow¹,
6) dofinansowywanie programów nowatorskich- szczególnie dla nauczycieli realizuj¹cych swe zamierzenia w godzinach popo³udniowych w szkole lub programy pedagoga pracuj¹cego z dzieæmi i m³odzie¿¹.
Diagnozowanie i monitorowanie problemów uzale¿nieñ na terenie Gminy Kwidzyn:
1) rozpoznawanie rynku problemów alkoholowych w
zakresie zasobów i deficytów,
2) bilansowanie potrzeb i okrelanie prognoz socjologicznych staj¹cych siê materia³em do opracowania
strategii rozwi¹zywania problemów alkoholowych
w Gminie Kwidzyn,
3) reagowanie na potrzeby wynikaj¹ce z otrzymanych
raportów- uruchamianie programów interwencyjnych.
Utworzenie punktu pomocy rodzicom dzieci, które spo¿ywaj¹ alkohol, Pomarañczowa Linia, dy¿ury telefoniczne, bezporednie konsultacje udzielane rodzicom i dzieciom.
Inne formy oddzia³ywañ profilaktycznych:
1) organizacja i finansowanie kampanii profilaktycznych lokalnych i udzia³ w kampaniach ogólnopolskich,
2) promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu ¿ycia m.in. dyskoteki, bale dla doros³ych, zawody
sportowe, itp.
3) tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc spêdzania czasu wolnego dla dzieci
i m³odzie¿y  powstawanie kawiarenek internetowych, klubów m³odzie¿owych, wietlic,
4) doposa¿enie Policji w najnowoczeniejszy sprzêt do
pomiaru stanu trzewoci kieruj¹cych pojazdami samochodowymi w Gminie Kwidzyn,
5) opracowanie, wydawanie i zlecanie druku broszur,
biuletynów, ulotek i innych form s³u¿¹cych oddzia³ywaniom profilaktycznym.
Edukacja i szkolenia:
1) dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych
obozów dla dzieci i m³odzie¿y,
2) finansowanie szkoleñ przeprowadzanych przez ekspertów i profesjonalistów zapraszanych do Gminy
Kwidzyn przez instytucje i organizacje pozarz¹dowe
realizuj¹ce zadania Gminnego Programu,
3) objecie szkoleniami podstawowymi z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
przedstawicieli Policji, pracowników pomocy spo³ecznej, kuratorów s¹dowych, przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych, osoby duchowne i inne
uczestnicz¹ce w realizacji zadañ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
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4) prowadzenie szkoleñ dla sprzedawców i w³acicieli
sklepów handluj¹cych napojami alkoholowymi,
5) edukacja publiczna  prezentacja w mediach wiedzy
na temat problemów zwi¹zanych z u¿ywaniem i nadu¿ywaniem alkoholu.

Zadanie 5
Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ
i osób fizycznych s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu
problemów alkoholowych

Zadanie 4
Wydawanie opinii w sprawie zezwoleñ
na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu lub poza
miejscem sprzeda¿y oraz kontrola przestrzegania
zasad obrotu tymi napojami

1. Wspólpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarz¹dowymi realizuj¹cymi programy o charakterze profesjonalnym:
1) wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeñ i organizacji pozarz¹dowych realizuj¹cych
swe dzia³ania statutowe zwi¹zane z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych,
2) wspó³praca i wspieranie ruchów samopomocowych
szczególnie AA, Al.-Anon, Al.  Ateen.
2. Wspó³praca z innymi organizacjami i jednostkami dzia³aj¹cymi na rzecz rozwi¹zywania problemów alkoholowych.

§ 10
Podstawowym za³o¿eniem tego zadania jest:
1) wspó³praca z odpowiednimi s³u¿bami w sprawie kontroli punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
2) wskazanie kierunków polityki w zakresie ograniczenia
dostêpnoci do alkoholu w Gminie Kwidzyn, przyjmuj¹c zasadê, ¿e napój alkoholowy nie jest zwyk³ym towarem, do którego mo¿na stosowaæ proste zasady
wolnego rynku, popytu i poda¿y,
3) wydawanie opinii w sprawie nowego zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych, w oparciu o nastêpuj¹ce zasady:
a) iloæ punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych nie
mo¿e przekroczyæ limitu ustalonego dla Gminy Kwidzyn,
b) lokalizacja punktu winna byæ zgodna z ustaleniami
zawartymi w uchwale Rady Gminy w sprawie zasad
usytuowania na terenie Gminy Kwidzyn miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych.

§ 11

Rozdzia³ III
Zasady wynagradzania cz³onków Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
§ 12
1. Cz³onkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych otrzymuj¹ w roku 2003
wynagrodzenie rycza³towe za pracê w Komisji, w wysokoci miesiêcznej brutto:
1) przewodnicz¹cy komisji  250,00 z³otych,
2) zastêpca przewodnicz¹cego  220,00 z³otych,
3) pozostali cz³onkowie komisji  200,00 z³otych.
2. Wyp³ata wynagrodzenia nastêpowaæ bêdzie za dany
miesi¹c w terminie do dnia 10 nastêpnego miesi¹ca,
na podstawie imiennej listy wyp³at sporz¹dzonej przez
sekretarza komisji i zatwierdzonej przez przewodnicz¹cego.
3. Wynagrodzenie za dany miesi¹c ulega obni¿eniu proporcjonalnie do iloci nieusprawiedliwionych nieobecnoci na posiedzeniach komisji. Cz³onkowie komisji
usprawiedliwiaj¹ sw¹ nieobecnoæ przed przewodnicz¹cym komisji.
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Za³¹cznik
do Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych na rok 2003
ZASADY FINANSOWANIA ZADAÑ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I. Postanowienia ogólne
1. Gmina Kwidzyn finansuje zadania ujête w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z harmonogramem realizacji zadañ, zawartym w rozdziale IV Programu.
2. O finansowanie zadañ z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych mog¹ ubiegaæ siê
placówki owiatowe, instytucje i osoby fizyczne, które
posiadaj¹ uprawnienia do realizacji tego typu zadañ
i do 30 listopada roku poprzedzaj¹cego rok finansowy
zwróc¹ siê do Gminy z wnioskiem o przyznanie rodków finansowych na ten cel.
3. Podstawowym warunkiem uzyskania rodków finansowych na realizacjê zadañ z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych jest pozytywna
opinia Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych do z³o¿onego wniosku.
II. Zasady finansowania poszczególnych zadañ
Zadanie I: Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzale¿nionych od alkoholu
1. Dofinansowanie wszystkich podmiotów dzia³aj¹cych
i wspó³dzia³aj¹cych z Gmin¹ Kwidzyn w zakresie profilaktyki i przeciwdzia³ania problemom alkoholowym,
psychologii i pomocy prawnej.
Warunkiem dofinansowania jest przedstawiona propozycja wraz z uzasadnieniem oraz akceptacj¹ Gminnej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Wysokoæ dofinansowania wynosi do 100% proponowanej kwoty.
2. Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznoedukacyjnych w zakresie zabezpieczenia materia³owego, op³acenia kosztów osoby prowadz¹cej.
Warunkiem dofinansowania jest kalkulacja kosztów
przedstawiona przez realizatora programu.
3. Dofinansowanie kosztów Studium Terapii i Uzale¿nieñ.
Warunkiem dofinansowania jest zasadnoæ finansowania tej formy dokszta³cania oraz podpisanie umowy dotycz¹cej zasad dofinansowania, w szczególnoci p³atnoci przez Gminê i pracy po ukoñczeniu Studium na
rzecz Gminy.
4. Dofinansowanie remontów, adaptacji i wyposa¿enia
pomieszczeñ przeznaczonych na wietlice terapeutyczne, zgodnie z dokumentacj¹ budowlan¹ i kalkulacj¹
przygotowan¹ przez uprawnione instytucje lub osoby.
Wysokoæ dofinansowania mo¿e wynosiæ do 50% wartoci zadania.
5. Dofinansowanie udzia³u w konferencjach, sympozjach
i innych formach spotkañ, zwi¹zanych z podnoszeniem
kwalifikacji osób pracuj¹cych na terenie Gminy Kwidzyn na rzecz uzale¿nionych i ich rodzin.

Poz. 1043

Wysokoæ dofinansowania wynosi do 100% wartoci
zadania.
Zadanie 2: Udzielanie rodzinom, w których
wystêpuj¹ problemy alkoholowe, pomocy
psychospo³ecznej i prawnej, a w szczególnoci
ochrony przed przemoc¹ w rodzinie
1. Dofinansowywanie pracy specjalistów zatrudnionych
w organizacjach i instytucjach realizuj¹cych zadania z
zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych. Pokrywanie kosztów wiadczonych us³ug
na rzecz mieszkañców Gminy Kwidzyn wykonywanych
na wniosek Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, do wysokoci 100% wartoci
us³ugi.
2. Pokrywanie w ca³oci kosztów materia³ów informacyjnych dotycz¹cych mo¿liwoci uzyskania pomocy obszarom przemocy w Gminie Kwidzyn.
Zadanie 3: Prowadzenie profilaktycznej
dzia³alnoci informacyjnej i edukacyjnej,
w szczególnoci dla m³odzie¿y
1. Finansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y, w zakresie zakupu materia³ów dydaktycznych a tak¿e wynagrodzenia dla realizatora.
Warunkiem finansowania zadania jest kalkulacja jego
kosztów przedstawiona przez realizatora. Wysokoæ dofinansowania wynosi do 100% wartoci zadania.
2. Finansowanie w ca³oci prenumeraty pism, periodyków i (literatury fachowej z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
Warunkiem sfinansowania zadania jest pisemny wniosek uzasadniaj¹cy celowoæ zakupów proponowanych
publikacji.
3. Finansowanie nagród dla zwyciêzców konkursów na
autorskie programy profilaktyczne. Wysokoæ nagród
ustala Wójt:
4. Finansowanie realizacji lokalnej diagnozy problemów
alkoholowych, sporz¹dzonej przez wyspecjalizowane
instytucje.
Warunkiem finansowania jest kompletna oferta rozpatrzona zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych.
5. Dofinansowywanie imprez bezalkoholowych odbywaj¹cych siê na terenie naszej gmin. Warunkiem przyznania rodków na realizacjê tego zadania jest pisemny
wniosek wraz z uzasadnieniem oraz scenariusz imprezy. Wysokoæ dofinansowania mo¿e wynosiæ do 100%
kosztów zadania.
6. Dofinansowanie Policji w nowoczesny sprzêt do pomiaru stanu trzewoci kieruj¹cych pojazdami samochodowymi w Gminie Kwidzyn, do 100% wartoci zadania.
7. Pokrywanie kosztów wydawania broszur, biuletynów,
ulotek i innych form s³u¿¹cych oddzia³ywaniom profilaktycznym.
8. Dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych
obozów dla dzieci i m³odzie¿y. Warunkiem dofinansowania jest z³o¿enie oferty wraz z za³¹czonym programem profilaktycznym, b¹d terapeutycznym.
9. Dofinansowanie szkoleñ dla cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz in-
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nych osób, realizuj¹cych zadania Gminnego Programu, do 100% kosztów szkolenia.
10. Finansowanie prezentacji w mediach wiedzy na temat problemów zwi¹zanych z u¿ywaniem i nadu¿ywaniem alkoholu.
Zadanie 4: Wspomaganie dzia³alnoci instytucji,
stowarzyszeñ i osób fizycznych s³u¿¹cej
rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych
Dofinansowywanie dzia³alnoci organizacji pozarz¹dowych, instytucji i stowarzyszeñ realizuj¹cych swe zadania statutowe, zwi¹zane z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem
problemów alkoholowych.
Warunkiem dofinansowania jest pisemny wniosek wraz
z uzasadnieniem. Wysokoæ dofinansowania mo¿e wynosiæ do 100% kwoty podanej we wniosku.

1044
UCHWA£A Nr VI/34/03
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 9 kwietnia 2003 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84)  Rada Gminy w Dziemianach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego Gminy
Dziemiany wprowadza siê preferencje podatkowe dla
podmiotów gospodarczych tworz¹cych nowe miejsca
pracy dla mieszkañców Gminy Dziemiany.
2. Preferencje o których mowa w ust. 1 polegaj¹ na zwolnieniu z podatku od nieruchomoci wg nastêpuj¹cych
zasad:
1) zwalnia siê z podatku od nieruchomoci nowo wybudowane, nowo nabyte budynki i budowle zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ pod warunkiem
utworzenia i utrzymania w nich w okresie zwolnienia nowych miejsc pracy dla osób stale zamieszkuj¹cych na terenie Gminy Dziemiany,
2) przedsiêbiorców podejmuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie gminy Dziemiany, pod warunkiem
zatrudnienia osób stale zamieszkuj¹cych na terenie
Gminy Dziemiany oraz utrzymanie tego stanu zatrudnienia przez co najmniej 12 miesiêcy,
3) osób fizycznych posiadaj¹cych status osób bezrobotnych lub osób rezygnuj¹cych z prowadzenia gospodarstwa rolnego, podejmuj¹cych dzia³alnoæ
gospodarcz¹ na w³asny rachunek pod warunkiem,
i¿ posiadaj¹ sta³e zameldowanie na terenie gminy
Dziemiany.
4) zwolnienie z podatku (okrelone w pkt 1-3) przys³uguje za okres kolejnych lat w wymiarze:
 jednego roku, je¿eli utworzono i utrzymano co najmniej 1 nowe miejsca pracy dla mieszkañców
Gminy Dziemiany w pe³nym wymiarze czasu pracy;
 dwóch lat, je¿eli utworzono i utrzymano co naj-
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mniej 4 nowych miejsc pracy dla mieszkañców Gminy Dziemiany w pe³nym wymiarze czasu pracy;
 trzech lat, je¿eli utworzono i utrzymano co najmniej
6 nowych miejsc pracy dla mieszkañców Gminy
Dziemiany w pe³nym wymiarze czasu pracy;
 czterech lat, je¿eli utworzono i utrzymano co najmniej
10 nowych miejsc pracy dla mieszkañców Gminy
Dziemiany w pe³nym wymiarze czasu pracy;
 piêciu lat, je¿eli utworzono i utrzymano co najmniej
11 nowych miejsc pracy dla mieszkañców Gminy
Dziemiany w pe³nym wymiarze czasu pracy;
 przy utworzeniu i utrzymaniu co najmniej 20 nowych
miejsc pracy dla mieszkañców Gminy Dziemiany w
pe³nym wymiarze czasu pracy okres zwolnienia
mo¿e byæ negocjowany.
3. Zwolnienie to przys³uguje w ka¿dym roku podatkowym
w okresie zwolnienia i nie dotyczy okresów przed z³o¿eniem wniosków.
4. Je¿eli w danym roku podatkowym przedsiêbiorca korzysta z ustawowej ulgi z tytu³u wybudowania budynku lub budowli to powy¿sze zwolnienie obowi¹zuje od
nastêpnego roku podatkowego.
5. Zwolnienia od podatku od nieruchomoci okrelone
w ust. 1, 2 i 3 stanowi¹ pomoc publiczn¹ w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsiêbiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704) i realizowane
bêd¹ z uwzglêdnieniem odpowiednich przepisów tej
ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
§2
1. Podstaw¹ do zastosowania zwolnieñ z § 1 ust. 1, 2 i 3
s¹ nastêpuj¹ce dokumenty:
1) podanie ze stosown¹ dokumentacj¹ (dokument potwierdzaj¹cy w³asnoæ, protokó³ odbioru budynku,
wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej itp.);
2) deklaracje ZUS stwierdzaj¹ce stan zatrudnienia i bie¿¹ce op³acanie sk³adek;
3) umowy o pracê.
2. Podatnik, który wprowadzi³ organ podatkowy w b³¹d
co do spe³nienia wymogów od których uzale¿nia siê
zwolnienie z podatku od nieruchomoci traci prawo
do tego zwolnienia za ca³y okres zwolnienia.
3. Przedsiêbiorcy korzystaj¹cy ze zwolnienia o którym
mowa w § 1 ust. 1, 2 i 3 przedstawiaj¹ Urzêdowi Gminy w okresach kwartalnych sprawozdania o stanie i formie zatrudnienia.
§3
1. Podatnik jest obowi¹zany zawiadomiæ pisemnie Urz¹d
Gminy w Dziemianach o utracie warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomoci najpóniej w terminie 14 dni od dnia powstania okolicznoci powoduj¹cych utratê warunków do zwolnienia.
2. Podatnik, który w terminie okrelonym w ust. 1 zawiadomi Urz¹d Gminy o utracie warunków do zwolnienia
od podatku od nieruchomoci traci prawo do tego
zwolnienia, poczynaj¹c od miesi¹ca, w którym utraci³
warunki.
3. Podatnik, który nie dope³ni³ obowi¹zku terminowego
zawiadomienia Urzêdu Gminy o utracie warunków do
zwolnienia od podatku od nieruchomoci, traci prawo
do tego zwolnienia poczynaj¹c od roku podatkowego,
w którym utraci³ te warunki.
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4. Podatnik, który wprowadzi³ Urz¹d Gminy w b³¹d co do
spe³nienia warunków, od których uzale¿nione jest zwolnienie od podatku od nieruchomoci, traci prawo do
tego zwolnienia za ca³y okres zwolnienia.
§4
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci, na zasadach okrelonych w uchwale, nieruchomoci lub ich

Zwiêkszona iloæ zatrudnionych
w przeliczeniu na pe³ne etaty
od 2 do 5 osób
od 6 do 10 osób
od 11 do 15 osób
od 16 do 20 osób
od 21 do 30 osób
od 31 osób i wiêcej
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czêci zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w danym roku bud¿etowym przez przedsiêbiorców ju¿ prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ na
terenie gminy Dziemiany w przypadku zwiêkszenia zatrudnienia o osoby stale zamieszkuj¹ce na terenie
gminy Dziemiany i nie zmniejszenia tego stanu przez
12 miesiêcy.
2. Zwolnienia w podatku od nieruchomoci ustala siê
procentowo wed³ug nastêpuj¹cej tabeli.

Wysokoæ zwolnieñ w stosunku
do kwoty nale¿nego podatku wynosz¹cego rocznie
do 20.000,25%
35%
45%
60%
80%
100%

od 20.001,do 50.000,10,00%
20
30
40
50
60

3. Wzrost zatrudnienia liczony jest w stosunku do stanu
zatrudnienia w dniu z³o¿enia pierwszego wniosku.
4. W przypadku gdy, w trakcie zwolnienia podatkowego
nast¹pi zwiêkszenie liczby zatrudnionych skutkuj¹ce
przekroczeniem progu zatrudnienia, przedsiêbiorcy
przys³uguje prawo do zwolnienia w wysokoci odpowiadaj¹cej wy¿szej liczbie zatrudnionych.
Od daty z³o¿enia nowego wniosku przedsiêbiorca zobowi¹zany jest do spe³nienia okrelonych niniejsz¹
uchwa³¹ warunków, tj. utrzymania wy¿szego stanu zatrudnienia przez 12 miesiêcy, na które otrzymuje zwolnienie i jego udokumentowanie wg zasad okrelonych
w § 7 uchwa³y.
5. Zmniejszenie zatrudnienia powoduje zastosowanie
zwolnienia odpowiedniego do iloci zatrudnionych
mieszcz¹cej siê w tabeli.
Korzystaj¹cy ze zwolnieñ s¹ zobowi¹zani do pisemnego informowania Wójta Gminy o ka¿dym przypadku
zmniejszenia zatrudnienia.
§5
1. Ze zwolnieñ nie mog¹ skorzystaæ przedsiêbiorcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat zalegali z nale¿nymi
podatkami, op³atami i sk³adkami wobec Gminy oraz Bud¿etu Pañstwa lub zmniejszyli w okresie ostatnich
6 miesiêcy redni arytmetyczny stan zatrudnienia w
prowadzonym przedsiêbiorstwie.
2. Wy³¹czeniu z uprawnieñ wynikaj¹cych z niniejszej
uchwa³y podlegaj¹ przedsiêbiorcy, których zak³ady powsta³y w wyniku przekszta³cenia, reorganizacji, likwidacji, upad³oci ju¿ istniej¹cych przedsiêbiorstw, chyba ¿e zwiêksz¹ zatrudnienie w stosunku do okresu
sprzed przekszta³cenia lub reorganizacji.
§6
Uprawnienia do zwolnienia przys³uguj¹ od dnia rozpoczêcia dzia³alnoci gospodarczej lub zwiêkszenia zatrudnienia, ale nie wczeniej ni¿ od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym zosta³ z³o¿ony kompletny wniosek.
§7
Na koniec okresu obowi¹zywania zwolnienia wniosko-
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dawca sk³ada zawiadczenie wydane przez ZUS, potwierdzaj¹ce utrzymanie stanu iloci zatrudnionych na poziomie nie ni¿szym ni¿ deklarowano, dokumentuj¹c iloæ
etatów, od których by³a odprowadzana sk³adka ubezpieczeniowa na koniec ka¿dego kwarta³u w okresie obowi¹zywania zwolnienia.
§8
W przypadku naruszenia przez przedsiêbiorcê zasad
niniejszej uchwa³y lub podania nieprawdziwych informacji we wniosku o przyznanie zwolnienia, korzystaj¹cy z
ulgi zobowi¹zany jest do uiszczenia nie zap³aconego podatku wraz z odsetkami naliczonymi od ustawowych terminów p³atnoci podatku.
§9
Maksymalna kwota zwolnienia w podatku od nieruchomoci, któr¹ mo¿e zastosowaæ organ podatkowy w skali
roku podatkowego w stosunku do jednego podatnika nie
mo¿e przekroczyæ 30.000,00 z³/s³ownie: trzydzieci tysiêcy
z³otych/.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Dziemiany.
§ 11
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a zostanie podana do publicznej wiadomoci
przez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy oraz w so³ectwach.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Podpora

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr V/57/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 24 kwietnia 2003 r.
pomiêdzy

w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczó³ki
i wynagrodzenia dla inkasentów z tytu³u poboru podatków i innych op³at stanowi¹cych dochody gminy Pszczó³ki.

Gmin¹ Rumia, ul. Sobieskiego 7, reprezentowan¹ przez:
Burmistrza Miasta  El¿bietê Rogalê  Koñczak
zwan¹ dalej Gmin¹
a
Samorz¹dem Województwa Pomorskiego w Gdañsku,
ul. Okopowa 21/27 reprezentowanym przez:
1. Jana Koz³owskiego  Marsza³ka
2. Bogdana Borusewicza  Wicemarsza³ka
zwanym dalej Samorz¹dem Wojewódzkim
Zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miejskiej Rumi Nr VII/64/2003
z dnia 30 stycznia 2003 r. strony ustalaj¹, co nastêpuje:

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 ze zm., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 158, poz. 271 i Nr 214,
poz. 1806 oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431
z pón. zm., oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r.
Nr 9 poz. 31, z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) oraz art. 9
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Rada Gminy Pszczó³ki
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê na terenie gminy pobór podatków i innych op³at stanowi¹cych dochody gminy.
§2
Inkasentami ustala siê nastêpuj¹ce osoby fizyczne:
a) So³tys wsi Kolnik,
b) So³tys wsi Kleszczewko,
c) So³tys wsi Pszczó³ki,
d) So³tys wsi Ulkowy,
e) So³tys wsi Ró¿yny,
f) So³tys wsi Skowarcz,
g) So³tys wsi Rêbielcz,
h) So³tys wsi Ostrowie,
i) So³tys wsi ¯elis³awki.
§3
Inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie w wysokoci 6%
od sumy zainkasowanych kwot.
§4
Traci moc Uchwa³a NrXVII/127/99 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów, z tytu³u poboru podatków i innych op³at stanowi¹cych dochody gminy Pszczó³ki oraz
Uchwa³a NrXV/177/01 Rady Gminy Pszczó³ki z dnia
28 grudnia 2001 r., w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XVII/
127/1999 Rady Gminy Pszczó³ki w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytu³u podatków i innych
op³at stanowi¹cych dochody Gminy Pszczó³ki.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

§1
Przedmiotem porozumienia jest udzielenie pomocy finansowej w wysokoci 10.000 z³ dla Samorz¹du Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup dla
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie defibrylatora, stanowi¹cego wyposa¿enie karetki wypadkowej stacjonuj¹cej w Rumi.
§2
Gmina na realizacjê zadania okrelonego w § 1 przeka¿e na konto Kredyt Bank S.A.  II o/Gdañsk Nr 84 1500
1171 1211 7001 6320 0000 kwotê 10.000 z³ (s³ownie: dziesiêæ tysiêcy z³otych) z bud¿etu miasta rozdzia³ 85195.
§3
Samorz¹d Województwa zobowi¹zuje siê do:
1) stosowania przy zakupie defibrylatora przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664),
2) przedstawienia w terminie do 30 czerwca 2003 r. sprawozdania z wykorzystania przedmiotowej dotacji, które powinno zawieraæ informacje o realizacji zakupu wyposa¿enia oraz zestawienie faktur wraz z ich kserokopiami.
§4
Kwota wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem
podlegaæ bêdzie zwrotowi.
§5
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ dla swej
wa¿noci formy pisemnej w postaci aneksu.
§6
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa dla ka¿dej ze stron.
§7
Porozumienie wchodzi w ¿ycie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Gmina
Burmistrz
E. Rogala-Koñczak
Skarbnik Miasta
P. Gailitis

Samorz¹d Województwa
Marsza³ek
Województwa Pomorskiego
J. Koz³owski
Wicemarsza³ek
Województwa Pomorskiego
B. Borusewicz
Skarbnik
Województwa Pomorskiego
H. Halmann

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§8

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 30 kwietnia 2003 r.
pomiêdzy

Porozumienie wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Gmin¹ Miasta Rumia, reprezentowan¹ przez:
Burmistrza Miasta Rumi  mgr in¿. El¿bietê Rogala-Koñczak
oraz zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miejskiej Rumi Nr IX/82/
2003 z dnia 27 marca 2003 r.
a Gmin¹ Wejherowo, reprezentowanym przez:
Wójta Gminy Wejherowo  mgr Jerzego Kepka
§1
Przedmiotem porozumienia jest wspólne finansowanie z Gmin¹ Wejherowo zakupu wiaty
celem ustawienia jej na przystanku autobusowym zlokalizowanym w Rumi przy ul. Górniczej w pobli¿u Szko³y
Podstawowej Nr 10, z którego to przystanku korzystaj¹
równie¿ dzieci z terenu Gminy Wejherowo  So³ectwo
£ê¿yce.
§2
Gmina Rumia jako Zamawiaj¹cy zakupi i ustawi wiatê
w terminie 2 miesiêcy od daty podpisania porozumienia
zawieraj¹c w tym zakresie stosown¹ umowê na zakup
wiaty i jej ustawienie.
§3
Strony ustalaj¹ nastêpuj¹ce warunki porozumienia:
1. Koszt zakupu wiaty wynosi 5.500,0 z³ + 7% VAT.
2. Udzia³ ka¿dej ze Stron wynosi:
 Gmina Rumia  2.750,0 + VAT 192,50 = 2.942,50,
 Gmina Wejherowo  2750,0 + VAT 192,50 =
2.942,50.
3. Gmina Wejherowo przeleje kwotê o której mowa w
pkt 2 na rachunek bankowy w Banku Spó³dzielczym
O/Rumia nr konta 83510003-2394-36000-11/1 w terminie 14 dni od daty zakupu wiaty.
4. Gmina Rumia zobowi¹zuje siê do rozliczenia w terminie 14 dni od daty zakupu wiaty sposobu wykorzystania przekazanych rodków poprzez przekazanie Gminie Wejherowo kopii faktur.
§4

Gmina Rumia
Burmistrz
E. Rogala-Koñczak
Skarbnika Miasta
P. Gailitis

Gmina Wejherowo
Wójt
J. Kepka
Skarbnik Gminy
W. Ciemiêga

1048
UCHWA£A Nr III/13/2002 r.
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie op³at za sk³adowanie i utylizacjê odpadów
komunalnych na wysypisku komunalnym w Ob³ê¿u
w roku 2003.
Na podstawie art,18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, ze zm.: z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984) art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w
gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 1999 r. Nr 9, poz. 43 z pón. zm.: z 1997 r.
Nr 106, poz. 679, z 1997 r., Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) Rada Miejska
w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê op³atê za sk³adowanie i utylizacjê odpadów komunalnych sta³ych w wysokoci 9,12 z³/m3 (netto).
2. Za sk³adowanie skratek: 24,61 z³/m3 (netto).
3. Do powy¿szych ceny nale¿y doliczyæ podatek od sprzeda¿y i us³ug (VAT).
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kêpicach.
§3

1. Porozumienie mo¿e zostaæ rozwi¹zane jedynie za zgod¹ obu stron.
2. Rozwi¹zanie porozumienia wymaga dla swojej wa¿noci zachowania formy pisemnej.

Traci moc uchwa³a Nr XXXIX/224/2001 z dnia 29 listopada 2000 w sprawie op³at za sk³adowanie i utylizacjê
odpadów komunalnych na wysypisku komunalnym w
Ob³ê¿u w roku 2002.

§5

§4

Zmiany i uzupe³nienia niniejszego porozumienia wymagaj¹ dla swej wa¿noci zachowania formy pisemnej
w postaci aneksów do porozumienia podpisanych przez
wszystkie strony.
§6
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
Porozumienie sporz¹dzono w 4 (czterech) jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r. oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski
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UCHWA£A Nr VIII/60/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

UCHWA£A Nr VIII/61/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
Na podstawie: art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84; zm. nr 200, poz. 1683), art. 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; Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271) Rada
Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1) grunty, budowle i budynki bêd¹ce w posiadaniu osób
fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych,
oraz spó³ek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej,
bêd¹cych:
a) w³acicielami nieruchomoci lub obiektów budowlanych,
b) wspó³w³acicielami nieruchomoci lub obiektów budowlanych,
c) posiadaczami samoistnymi nieruchomoci lub
obiektów budowlanych,
d) posiadaczami nieruchomoci lub ich czêci albo
obiektów budowlanych lub ich czêci, stanowi¹cych
w³asnoæ Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du
terytorialnego, które po dniu 1 maja 2003 r., na podstawie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez Urz¹d Miejski w Ustce, rozpoczn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie miasta
Ustki, przy czym okres pomiêdzy dokonaniem ostatniego wpisu i wpisem, o którym mowa wy¿ej wynosi nie mniej ni¿ 2 lata.:
a) w pierwszym i drugim roku dzia³alnoci  100%
podatku,
b) w trzecim roku dzia³alnoci  50% podatku.
2) powy¿sze zwolnienie nie obejmuje gruntów (budowli,
budynków) bêd¹cych w³asnoci¹ (w posiadaniu) tych
przedsiêbiorców, którzy po 1 maja 2003 r rozpoczêli
dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zwi¹zku z przejêciem istniej¹cych przed t¹ dat¹ na terenie miasta Ustki zak³adów (firm),
3) zwolnienie, o którym mowa w pkt 1 nie obejmuje dzia³alnoci handlowej, hotelarskiej i gastronomicznej.
4) osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoæ samodzielnie
jako wspólnik spó³ki cywilnej lub wspólnik spó³ki prawa handlowego mo¿e korzystaæ ze zwolnienia, o którym mowa w pkt 1 tylko raz.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech

w sprawie zmiany uchwa³y nr III/11/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomoci na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminy (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984); art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; zm:
z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr III/11/2002 z dnia 5 grudnia.2002 w sprawie stawek podatku od nieruchomoci dodaje siê § 1a o
nastêpuj¹cej treci:
§ 1 a.
 1. Okrela siê stawkê podatku od nieruchomoci w wysokoci 7,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, w których osoby fizyczne,
osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spó³ki nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej, prowadz¹c
dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwiêkszy³y w roku podatkowym rednioroczne zatrudnienie co najmniej o:
1) 1 etat przeliczeniowy, przy zatrudnieniu od 1 do 5
osób;
2) 2 etaty przeliczeniowe, przy zatrudnieniu od 6 do
10 osób;
3) 3 etaty przeliczeniowe, przy zatrudnieniu od 11 do
20 osób;
4) 8 etatów przeliczeniowych, przy zatrudnieniu od 21
do 50 osób;
5) 12 etatów przeliczeniowych, przy zatrudnieniu powy¿ej 50 osób;
zatrudniaj¹c osoby uprzednio zarejestrowane w ewidencji organu zatrudnienia jako osoby bezrobotne
i maj¹ce sta³e miejsce zamieszkania na terenie miasta, przy czym zatrudnienie to musi obejmowaæ minimum 7 miesiêcy tj. od 01.06.  31.12.2003 r.
2. Okrela siê stawkê podatku od nieruchomoci w wysokoci 12,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, w których osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spó³ki nie
posiadaj¹ce osobowoci prawnej, prowadz¹c dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwiêkszy³y w roku podatkowym
rednioroczne zatrudnienie co najmniej o:
1) 1 etat przeliczeniowy, przy zatrudnieniu od 1 do
5 osób;
2) 2 etaty przeliczeniowe, przy zatrudnieniu od 6 do
10 osób;
3) 3 etaty przeliczeniowe, przy zatrudnieniu od 11 do
20 osób;
4) 8 etatów przeliczeniowych, przy zatrudnieniu od
21 do 50 osób;
5) 12 etatów przeliczeniowych, przy zatrudnieniu powy¿ej 50 osób.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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zatrudniaj¹c osoby uprzednio zarejestrowane w ewidencji organu zatrudnienia jako osoby bezrobotne i maj¹ce sta³e miejsce zamieszkania na terenie miasta, przy
czym zatrudnienie to musi obejmowaæ minimum 3 miesi¹ce.
3. Okrela siê stawkê podatku od nieruchomoci w wysokoci 6,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, w której osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki organizacyjne, w tym spó³ki nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej, prowadz¹c dzia³alnoæ
gospodarcz¹ zwiêkszy³y w roku podatkowym rednioroczne zatrudnienie co najmniej o:
1) 1 etat przeliczeniowy, przy zatrudnieniu od 1 do
5 osób;
2) 2 etaty przeliczeniowe, przy zatrudnieniu od 6 do
10 osób;
3) 3 etaty przeliczeniowe, przy zatrudnieniu od 11 do
20 osób;
4) 8 etatów przeliczeniowych, przy zatrudnieniu od
21 do 50 osób;
5) 12 etatów przeliczeniowych, przy zatrudnieniu powy¿ej 50 osób;
zatrudniaj¹c absolwentów maj¹cych sta³e miejsce zamieszkania na terenie miasta.
4. Zastosowanie stawki okrelonej w ust. 1, 2 i 3 nastêpuje na udokumentowany wniosek podatnika, z³o¿ony w terminie do 31 stycznia 2004 r.  pod warunkiem
nie posiadania zaleg³oci p³atniczych w podatku od nieruchomoci.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustki.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/61/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Wytyczne dla osób ubiegaj¹cych siê o ulgê
w podatku od nieruchomoci za rok 2003
1. Wniosek o ulgê w podatku od nieruchomoci za rok
2003, sk³ada siê w terminie do 31 stycznia 2004 r.:
 osoby fizyczne sk³adaj¹ podanie wraz z uzasadnieniem i ni¿ej wyszczególnionymi dokumentami potwierdzaj¹cymi zasadnoæ udzielenia ulgi;
 osoby prawne odpowiednio koryguj¹ deklaracjê podatkow¹ za rok 2003, do³¹czaj¹c pisemne uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzaj¹ce zastosowanie ulgi.
2. Do wniosku, czy te¿ deklaracji nale¿y za³¹czyæ nastêpuj¹ce potwierdzone dokumenty:
 deklaracje DRA sk³adane do Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych o wysokoci zatrudnienia w 2002 r.

 deklaracje D R A sk³adane do Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych o wysokoci zatrudnienia w 2003 r.
 zawiadczenie z Powiatowego Urzêdu Pracy, potwierdzaj¹ce zarejestrowanie zatrudnionych osób jako bezrobotne;
 umowy o pracê z osobami uprzednio zarejestrowanymi jako bezrobotne;
 w przypadku zatrudnienia absolwentów, do wniosku
nale¿y do³¹czyæ dokument ukoñczenia szko³y oraz umowy o pracê z absolwentami.
Niewype³nienie wy¿ej wymienionych warunków skutkowaæ bêdzie pozostawieniem wniosków bez rozpatrzenia.
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UCHWA£A Nr VIII/62/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr I/2/2000 Rady Miejskiej
w Ustce z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie op³aty targowej.
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 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 19 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 Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 3 ust. 2 uchwa³y Nr I/2/2000 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie op³aty targowej
dodaje siê pkt 3 w brzmieniu: 3) stra¿ników Stra¿y Miejskiej w Ustce.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech

1052
UCHWA£A Nr II/4/02
Rady Gminy Damnica
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Gminy Damnica.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej (Dz. U. Nr 78,
poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Damnica uchwala:
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STATUT GMINY DAMNICA
ROZDZIA£ I. Postanowienia ogólne

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§6

Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Damnica.

§1

ROZDZIA£ III. Jednostki pomocnicze Gminy

Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Damnica,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach Rady Gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Damnica, komisji Rady Gminy i Wójta Gminy Damnica,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Damnica,
5) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady i jej
komisji oraz korzystania z nich.

§7

§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Damnica,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Damnica,
3) Komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Damnica,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Damnica,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Damnica,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Damnica.
ROZDZIA£ II. Gmina
§3
1. Gmina Damnica jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminna wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
§4
1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie S³upskim w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 168 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali 1:
100000, stanowi¹ca za³¹cznik Nr 1* do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa.
4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
5. Wykaz so³ectw stanowi za³¹cznik Nr 2* do Statutu.

1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z organami so³ectwa. Opinia so³ectwa nie
jest wi¹¿¹ca dla Rady,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§8
Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
 obszar,
 granice,
 siedzibê w³adz,
 nazwê jednostki pomocniczej.
§9
Rada mo¿e wyodrêbniæ w bud¿ecie rodki bud¿etowe
do dyspozycji so³ectwa.
Wymagana jest do tego odrêbna uchwa³a Rady Gminy.
§ 10
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 11
1. So³tys wsi uczestniczy w pracach Rady z urzêdu.
2. So³tys mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma jednak
prawa do udzia³u w g³osowaniu.

§5

ROZDZIA£ IV. Organizacja wewnêtrzna Rady

1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy stanowi za³¹cznik Nr 3* do Statutu.

1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

*) Za³¹cznika Nr 1-3 nie publikuje siê.

§ 12

§ 13
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta wykonuj¹cego jej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 14
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etu i Finansów,
3) Owiaty i Spraw Spo³eczno  Socjalnych,
4) Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Inwestycji.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.

§ 20
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 21
Przewodnicz¹cy Rady koordynuje z ramienia Rady prace komisji Rady.
§ 22
Obs³ugê rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy, któremu w zakresie czynnoci przydzielono
obs³ugê Rady Gminy.

§ 15

ROZDZIA£ V. Tryb pracy Rady

1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta Gminy o
stanie gminy.

1. Sesje Rady

§ 16
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
 zwo³uje sesje Rady,
 przewodniczy obradom,
 sprawuje policjê sesyjn¹,
 kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
 zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
 podpisuje uchwa³y rady,
 czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 17
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego
Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 18
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 17 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y inn¹ ni¿ Przewodnicz¹cy osobê
do reprezentowania jej na zewn¹trz.
§ 19
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.

§ 23
1. Rada obraduje na sesjach I rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz innych ustawach, a
tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samo zobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalne niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§ 24
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonywania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§ 25
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad:
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wy-
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konania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14
dni przed sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tabliczch og³oszeñ.
§ 26
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹ z g³osem doradczym Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
§ 27
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 33
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 34
1. Otwarcie Sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram..... sesjê Rady
Gminy Damnica.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad; w
przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio
przepis § 31 ust. 2.
§ 35
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 36

Wy³¹czenia jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.

Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.

§ 30

§ 37

1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoci jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjecie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokole.

1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 37 pkt 3 sk³ada Wójt.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 28
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 29

§ 31
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalonych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 25 ust. 4.
§ 32
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba

§ 38
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje udzielana jest w formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê. Odpowiedzi udzielaj¹ w³aciwe rzeczowo osob, upowa¿nione do tego przez Wójta.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
7. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 39
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeli
bezporednia odpowied na zapytanie nie jest mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie
14 dni. Paragraf 39 ust. 5, 6, i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 40
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 41
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnemu uwagi
dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 42
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 43
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,

 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje
sprawê pod g³osowanie.
§ 44
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 45
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 46
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam..... sesjê Rady Gminy Damnica.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienia ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 47
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchwalenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych poprawek.
§ 48
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 49
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji mo¿e byæ nagrywany na tamê magnetofonow¹, któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia
uchwa³y, o jakiej mowa w § 37 pkt 1.
§ 50
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jego przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
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rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
d) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
e) ustalony porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów
zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów
niewa¿nych,
h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
i) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 51
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protoko³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.
§ 52
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi
najpóniej w ci¹gu 3 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tak¿e tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³am,
z dokumentów tych wynikaj¹cych.
§ 53
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Uchwa³y
§ 54
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 24 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia i apele, o jakich mowa u § 24 ust. 2
s¹ sporz¹dzane w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 55
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy radny oraz
Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
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1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a finansowania realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y,
3. Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie wraz
z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane, co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego Urzêdu Gminy albo
przez innego prawnika.
§ 56
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
§ 57
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Zarz¹d.
§ 58
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 59
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
§ 60
1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do w³aciwoci zale¿nie od ich treci.
4. Procedura g³osowania
§ 61
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 62
1. G³osowanie jawne odbywa siê poprzez podniesienie
rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników
g³osowania w protokole sesji.
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3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 63
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady,
przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód
siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 64
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci, co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.

6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 66
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 67
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oraz g³osowanie wiêkszoci¹ 2/3 g³osów oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y, co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozostaych wa¿nie
oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowgo sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która otrzyma³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów
oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej
po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nych oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
5. Komisje Rady

§ 65

§ 68

1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjecie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych
poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 65 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.

1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§ 69
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 70
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie, wnioski i przekazuj¹ je Radzie.
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4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie
Radzie sprawozdania.

3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.

§ 71

1. Wójt wystawia radnemu dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.

Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.
§ 72
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 79

7. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego

§ 73

§ 80

1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych, co najmniej raz do
roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji, zespo³ów powo³anych przez Radê.

1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuje przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du.

§ 74
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci, co najmniej po³owy sk³adu komisji.
6. Radni
§ 75
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienie na
rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cemu
komisji.

§ 81
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
ROZDZIA£ VI. ZASADY
I TRYB DZIA£ANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 76

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ
w swoich okrêgach wyborczych  w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomoci wyborców 
osoby, które chcia³yby z³o¿yæ skargi i wnioski czy postulaty.
3. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.

§ 82

§ 77
1. W przypadkach notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu
upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
§ 78
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.

1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków w liczbie 2.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§ 83
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego zastêpca.
§ 84
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawach wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
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siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 14 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 85
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 86
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formie wskazanym w
uchwa³ach Rady.
§ 87
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.
§ 88
1. Komisja Rewizyjna przeprowadzc kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Rade.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 89
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontroli.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2  3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 90
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób

umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych
w § 86 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 91
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê, co najmniej z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u
czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.
§ 92
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 93
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi³
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby
kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3.
§ 94
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.

 2929 

Poz. 1052

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§ 95

§ 100

1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje, co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.

1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do
30 marca ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.

§ 96
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada na rêce
Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 97
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia Kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 98
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 101
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête planem pracy Komisji.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo³ywane na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady,
2) nie mniej ni¿ 4 radnych.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenie:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych i ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dziæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 102
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci, co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 103
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

§ 99

§ 104

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

1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu
Gminy.
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§ 105

§ 112

1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.

1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 113
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swoich przedstawicieli.
§ 114
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
ROZDZIA£ VIII. TRYB PRACY WÓJTA GMINY

§ 106

§ 115

Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli lub inne organy kontroli.

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

ROZDZIA£ VII. ZASADY
DZIA£ANIA KLUBÓW RADNYCH
§ 107
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 108
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u, przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu,
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 109
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 110
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci, co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej trzech.
§ 111
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybrani przez cz³onków klubu.

§ 116
Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
§ 117
Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich posiedzenia.
§ 118
Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w § 116-118 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.
ROZDZIA£ IX. Zasady dostêpu i korzystania przez
obywateli z dokumentów Rady i Komisji Rady.
§ 119
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
art. 6 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).
§ 120
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 121
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady, w dniach i godzinach pracy Urzêdu Gminy.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpnia siê w Referacie Organizacyjnym Urzêdu, w
dniach i godzinach pracy Urzêdu Gminy.
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3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§ 122
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 121 i 122 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682) i art. 5 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718) Rada
Gminy Lipusz uchwala:
§1

ROZDZIA£ X. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

1. Dokonuje siê zmiany w § 6 ust. 1 uchwa³y Rady Gminy
Lipusz Nr III/12/2002 Rady Gminy Lipusz z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatków i op³at lokalnych w Gminie Lipusz na rok 2003
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2002 r. Nr 87, poz. 2064)
w sposób nastêpuj¹cy:
 w § 6 ust. 1 uchwa³y skrela siê kropkê i dodaje zapis o brzmieniu:
oraz osoby upowa¿nione przez Wójta Gminy.
2. W zwi¹zku z tym treæ § 6 ust. 1 ustala siê w brzmieniu:
§ 6 ust 1 Inkasentami podatków i op³at lokalnych wymienionych w niniejszej uchwale w § 1 3 oraz § 5  6
oraz podatku rolnego i lenego s¹ upowa¿nieni pracownicy Urzêdu Gminy i w³aciwi so³tysi wsi oraz osoby upowa¿nione przez Wójta Gminy.

§ 124

§2

Trac¹ moc uchwa³y:
1) Nr 89/96 Rady Gminy Damnica z dnia 28 marca 1996 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Damnica,
2) Nr IV/20/99 Rady Gminy Damnica z dnia 4 marca 1999 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Damnica,
3) Nr VIII/47/99 Rady Gminy Damnica z dnia 8 lipca 1999 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Damnica,
4) Nr XII/109/2000 Rady Gminy Damnica z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Damnica,
5) Nr XXVIII/185/01 Rady Gminy Damnica z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Damnica.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie na terenie gminy w roku
podatkowym 2003.

§ 123
Uprawnienia okrelone w § 121 i 122 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci,
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej, ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.

§ 125
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodznicz¹cy
Rady Gminy
R. Moskal

1053
UCHWA£A Nr VII/35/2003
Rady Gminy Lipusz
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/12/2002 Rady Gminy
Lipusz z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatków i op³at lokalnych w Gminie Lipusz na rok 2003.
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 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 5, art. 10, art. 12
ust. 4, art. 14, art. 15, art. 17, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 wraz z pón. zm.) oraz art. 6b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 wraz z pón. zm.), art. 6

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
F. Lipiñski
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ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE Nr 1
Dyrektora Urzedu Morskiego w S³upsku
z dnia 10 maja 2003 r.
w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi statków udaj¹cych
siê w podró¿e próbne.
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27
poz. 96, z 1995 r. Nr 7 poz. 31 i Nr 47 poz. 243, z 1996 r.
Nr 34 poz. 145, z 1997 r. Nr 111 poz. 726, z 1999 r. Nr 70
poz. 778, z 2000 r. Nr 120 poz. 1268 i Nr 122 poz. 1321,
z 2001 r. Nr 129 poz. 1441 i Nr 138 poz. 1546, z 2002 r.
Nr 166 poz. 1361) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
1. Przepisy niniejszego zarz¹dzenia dotycz¹ statków morskich udaj¹cych siê w podró¿ próbn¹ po budowie, przebudowie i remoncie w polskich stoczniach oraz innych
statków, w stosunku do których przeprowadzenie prób
jest konieczne, a które nie posiadaj¹ wa¿nych wiadectw klasyfikacyjnych ani te¿ wa¿nych dokumentów
bezpieczeñstwa.
2. Podró¿¹ próbn¹ jest podró¿ odbywana przez statki nie
bêd¹ce w eksploatacji, maj¹ca na celu przeprowadzenie prób technicznych statku oraz jego mechanizmów,
urz¹dzeñ i systemów.
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3. Przepisy niniejszego zarz¹dzenia nie maj¹ zastosowania do jednostek p³ywaj¹cych marynarki wojennej, stra¿y granicznej, policji i statków sportowych.
4. W stosunku do morskich statków sportowych, udaj¹cych siê w podró¿ próbn¹, stosuje siê obowi¹zuj¹ce
przepisy w sprawie bezpieczeñstwa morskich statków
sportowych.
§2
1. Odbycie podró¿y próbnej przez statki wymienione w §
1 ust. 1 dozwolone jest jedynie tym statkom, które:
1) odpowiadaj¹ warunkom bezpieczeñstwa, okrelonym niniejszym zarz¹dzeniem,
2) posiadaj¹ wa¿n¹ Kartê bezpieczeñstwa na jednorazow¹ podró¿, zwan¹ dalej kart¹ bezpieczeñstwa.
2. Statki budowane w polskich stoczniach, odbywaj¹ce
podró¿e próbne na wodach morskich, powinny byæ
zarejestrowane w rejestrze statków w budowie we w³aciwej dla siedziby stoczni izbie morskiej lub we w³aciwym urzêdzie morskim i posiadaæ na tê okolicznoæ
odpowiedni dokument rejestracyjny.
3. Warunki hydrometeorologiczne, rejon ¿eglugi, czas
trwania podró¿y próbnej oraz maksymaln¹ iloæ osób
dopuszczonych do uczestnictwa w próbach, ustala ka¿dorazowo Dyrektor Urzêdu Morskiego w S³upsku
i okrela je w karcie bezpieczeñstwa.
§3
1. Wniosek o wydanie karty bezpieczeñstwa sk³ada stocznia, zak³ad remontowy b¹d w³aciciel lub armator statku na pimie z podaniem rodzaju i nazwy statku, akwenu, na którym zamierza przeprowadziæ próby, terminu
odbycia prób, czasu trwania podró¿y próbnej.
2. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1) pisemne stwierdzenie towarzystwa klasyfikacyjnego, pod nadzorem którego statek jest budowany,
przebudowywany lub remontowany, ¿e statek znajduje siê we w³aciwym stanie technicznym, zgodnie z wymaganiami klasyfikatora i niniejszego zarz¹dzenia zapewniaj¹cym bezpieczne odbycie podró¿y próbnej,
2) listê za³ogi statku z podaniem stanowisk i kwalifikacji oraz listê ratowników, a tak¿e listê osób bior¹cych udzia³ w próbach, a nie bêd¹cych cz³onkami
za³ogi z podaniem funkcji tych osób.
3. Dla statków nowobudowanych do wniosku nale¿y nadto do³¹czyæ:
1) kompletne obliczenia statecznoci i niezatapialnoci
statku lub co najmniej obliczenia statecznoci i niezatapialnoci dla stanów za³adowania podczas podró¿y próbnej oraz protokó³ z próby przechy³ów zgodnie z wymaganiami klasyfikatora,
2) zawiadczenie klasyfikatora z przeprowadzonych
prób opuszczenia ³odzi ratunkowych zgodnie z wymaganiami jego przepisów,
3) zatwierdzone przez Dyrektora Urzêdu Morskiego w
S³upsku plany na okres prób morskich:
a) rozmieszczenia rodków ratunkowych,
b) ochrony przeciwpo¿arowej (obowi¹zuje dla prototypu statku nowobudowanego lub przebudowanego, odbywaj¹cego podró¿e próbne z personelem nie nale¿¹cym do za³ogi statku o liczebnoci 12 osób i wiêcej).
4) plan ochrony przeciwpo¿arowej, zatwierdzony przez

Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku (obowi¹zuje dla prototypu statku nowobudowanego lub
przebudowanego, odbywaj¹cego podró¿e próbne
z personelem nie nale¿¹cym do za³ogi statku o liczebnoci 12 osób i wiêcej).
5) kopie rozk³adów i instrukcji alarmowych obejmuj¹ce wszystkich uczestników prób morskich.
4. W przypadku statków specjalnego przeznaczenia (np.
okrêty wojenne, statki sportowe), które nie by³y budowane, przebudowywane lub remontowane pod nadzorem klasyfikatora, zawiadczenie o zdatnoci do jednorazowej podró¿y wydaj¹ dzia³y kontroli technicznej
stoczni lub Polski Zwi¹zek ¯eglarski  zawiadczaj¹c,
¿e statek zosta³ przygotowany i wyposa¿ony zgodnie z
wymogami niniejszego zarz¹dzenia.
§4
1. Przed wydaniem karty bezpieczeñstwa, inspektorzy
Urzêdu Morskiego w S³upsku przeprowadzaj¹ inspekcjê w zakresie ca³okszta³tu bezpieczeñstwa ¿eglugi,
maj¹c¹ na celu sprawdzenie, czy statek mo¿e bezpiecznie odbyæ podró¿ próbn¹.
2. Wszelkie prace stoczniowe i porz¹dkowe, zamocowanie rodków ratunkowych we w³aciwych miejscach,
rozmieszczenie sprzêtu ochrony przeciwpo¿arowej oraz
oznakowanie dróg ewakuacyjnych, powinny byæ zakoñczone przed przybyciem inspektorów.
3. W czasie przeprowadzania inspekcji, na pok³adzie statku winny przebywaæ wy³¹cznie osoby udaj¹ce siê w
podró¿ próbn¹ i w tym czasie zabrania siê przeprowadzaæ jakichkolwiek prac stoczniowych.
4. W czasie inspekcji kapitan statku lub jego zastêpca
winien przed³o¿yæ inspektorom dokument klasyfikatora dopuszczaj¹cy statek do odbycia prób, listê za³ogi z
wymienionymi stanowiskami i kwalifikacjami oraz inne
potrzebne dokumenty wymagane przez inspektorów,
takie jak: ksi¹¿ki lub karty odbioru potwierdzone przez
dzia³ kontroli technicznej, budowniczego oraz klasyfikatora, atesty na sprzêt dielektryczny, protokó³ z pomiaru iloci czynnika ganiczego, atesty kotwic, ³añcuchów kotwicznych, urz¹dzeñ do opuszczania rodków ratunkowych i inne oraz dokument okrelaj¹cy
wyniki prób na uwiêzi.
5. Wydanie karty bezpieczeñstwa mo¿e nast¹piæ tylko w
przypadku pozytywnego wyniku inspekcji o której
mowa w ust. 1 oraz po z³o¿eniu przez inspektora sanitarnego protokó³u z przeprowadzonej inspekcji sanitarnej ³¹cznie ze stwierdzeniem, ¿e statek odpowiada
warunkom bezpieczeñstwa dotycz¹cym zdrowotnoci
i stanu sanitarnego.
6. Kartê bezpieczeñstwa wydaje siê na okres planowanej
podró¿y próbnej. Wa¿noæ karty bezpieczeñstwa mo¿e
byæ przed³u¿ona na nastêpn¹ podró¿ próbn¹ tego samego statku, je¿eli:
1) iloæ osób nie bêdzie wiêksza ni¿ w podró¿y poprzedniej,
2) nie nast¹pi³y zmiany w sk³adzie za³ogi statku,
3) nie zajd¹ zasadnicze zmiany w zakresie wyposa¿enia w rodki ratunkowe i w sprzêt ochrony przeciwpo¿arowej,
4) wiadectwo klasyfikatora zachowuje wa¿noæ.
§5
1. Przed wyjciem statku z portu, kapitan statku obowi¹-
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zany jest okazaæ w kapitanacie portu kartê bezpieczeñstwa, nadto dope³niæ wszelkich czynnoci zwi¹zanych
ze zg³oszeniem wyjcia i wejcia statku w myl obowi¹zuj¹cych przepisów portowych oraz przekroczenia
granicy morskiej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Funkcjonariusze kapitanatu portu upowa¿nieni s¹ do
przeprowadzania inspekcji kontrolnej przed wyjciem
statku w próby.
§6
1. Statek udaj¹cy siê w podró¿ próbn¹ obowi¹zany jest
prowadziæ dziennik okrêtowy, dziennik maszynowy oraz
dziennik radiowy, wed³ug wzoru i w sposób okrelony
w odrêbnych przepisach, dotycz¹cych prowadzenia
dzienników okrêtowych.
2. Na statkach nowobudowanych, ten sam egzemplarz
dziennika okrêtowego i maszynowego mo¿e byæ prowadzony na kolejnych statkach udaj¹cych siê w próby, a¿ do wyczerpania siê ich objêtoci.
3. Na statkach wymienionych w ust. 2, wszelkie zapisy
dotycz¹ce spraw zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska
morskiego winny byæ dokonywane w dzienniku maszynowym.
Rozdzia³ II
Warunki techniczne,
kwalifikuj¹ce statek do odbycia podró¿y próbnej
§7
1. Ka¿dy statek udaj¹cy siê w podró¿ próbn¹ powinien
znajdowaæ siê we w³aciwym stanie technicznym, a w
szczególnoci nale¿y:
1) prace przy poszyciu kad³uba i pok³adu g³ównego
oraz grodziach wodoszczelnych, a tak¿e prace zwi¹zane ze szczelnoci¹ kad³uba, pok³adu, nadbudówek,
pok³adówek, szybu maszynowego oraz wszelkich
innych zamkniêæ ca³kowicie zakoñczyæ i przeprowadziæ próby szczelnoci, zgodnie z wymogami klasyfikatora.
2) g³ówn¹ instalacjê napêdow¹ doprowadziæ do stanu
ca³kowitej gotowoci i poddaæ próbom, zgodnie z
wymaganiami przepisów klasyfikatora; kot³y powinny byæ przyjête do dozoru przez klasyfikatora, a
wszystkie próby inspekcyjne wewnêtrzne i zewnêtrzne ukoñczone,
3) mechanizmy pomocnicze, urz¹dzenia odwadniaj¹ce, system paliwowy i balastowy, pompy, ruroci¹gi, pr¹dnice g³ówne i awaryjne, pulpit sterowy nawigacyjny i maszynowy, skrzynki rozdzielcze urz¹dzeñ i mechanizmów oraz owietlenia zasadniczego i awaryjnego, instalacje i urz¹dzenia elektryczne
sygnalizacyjne i awaryjne konieczne dla bezpiecznego odbycia prób, urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie rodowiska  dostatecznie wypróbowaæ i doprowadziæ
do pe³nej gotowoci do pracy,
4) prace przy urz¹dzeniach sterowych g³ównych i awaryjnych  ca³kowicie ukoñczyæ i urz¹dzenia te wypróbowaæ i doprowadziæ do stanu gotowoci zgodnie z wymaganiami klasyfikatora,
5) g³ówne instalacje ganicze i wykrywcze po¿aru oraz
przenony sprzêt po¿arniczy winny odpowiadaæ
przepisom instytucji klasyfikacyjnej oraz innym obowi¹zuj¹cym przepisom ich dotycz¹cym oraz winny
byæ gotowe do natychmiastowego u¿ycia, a za³ogê
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nale¿y zapoznaæ z umiejscowieniem instalacji i rozmieszczeniem sprzêtu oraz ich obs³ug¹,
6) kotwice i windy kotwiczne  sprawdziæ zgodnie z
wymaganiami klasyfikatora oraz programem prób
tych urz¹dzeñ na uwiêzi,
7) telegrafy maszynowe, gwizdki, dzwon i gong  wypróbowaæ pod wzglêdem ich sprawnego dzia³ania.
Miêdzy mostkiem i przedzia³em maszynowym oraz
miêdzy mostkiem a pomieszczeniem maszyny sterowej, konieczne jest zainstalowanie sprawnie dzia³aj¹cej ³¹cznoci g³osowej,
8) w wypadku zaniku napiêcia na szynach rozdzielnicy g³ównej, nastêpuj¹ce odbiorniki powinny byæ
zasilane z akumulatorów lub awaryjnego agregatu
pr¹dotwórczego:
a) sygnalizacja alarmowa,
b) owietlenie awaryjne,
c) tablica wiate³ nawigacyjnych,
d) sygnalizacja przeciwpo¿arowa,
e) owietlenie kompasu magnetycznego,
f) lampa ALDIS,
g) rodki ³¹cznoci radiowej,
h) podanie wody na pok³ad winno byæ zasilane:
 albo z awaryjnego agregatu pr¹dotwórczego
 albo pomp¹ po¿arow¹, napêdzan¹ silnikiem
spalinowym,
i) inne urz¹dzenia zasilane energi¹ elektryczn¹,
przewidziane do u¿ycia w warunkach awaryjnych,
9) przed rozpoczêciem bunkrowania paliwa, powinny byæ zainstalowane kurki kontrolne na rurach sonda¿owych zbiorników paliwowych,
10) stany izolacji w sieci podstawowej i owietleniowej powinny byæ zgodne z norm¹; w czasie inspekcji nale¿y okazaæ:
a) aktualny MEGATEST,
b) protokó³ nastaw zabezpieczeñ pr¹dnic statkowych,
c) protokó³ nastaw automatyki statkowej,
d) atesty mierników elektrycznych.
2. Wyposa¿enie statku winno zapewniæ bezpieczne odbycie podró¿y próbnej. Do zakresu wyposa¿enia statku nale¿y:
1) zaopatrzenie w odpowiedni¹ iloæ bunkru, smarów,
wody, urz¹dzeñ i materia³ów technicznych oraz w
komplet lin do cumowania i holowania,
2) magnetyczny kompas g³ówny, posiadaj¹cy owietlenia awaryjne  kompensacji i okrelenia dewiacji
kompasu nale¿y dokonaæ nie póniej ni¿ po wyjciu
statku na redê,
3) wyposa¿enie statku w nastêpuj¹ce rodki ratunkowe:
a) ³odzie ratunkowe i pneumatyczne tratwy ratunkowe
w takiej iloci, aby tratwy te wraz z ³odziami ka¿dej
burty zapewnia³y miejsce dla 100% osób znajduj¹cych siê na statku. Tratwy pneumatyczne winny zostaæ tak rozmieszczone, by mo¿na by³o je u¿yæ z
dowolnej burty. W przypadku gdy statek wyposa¿ony jest w urz¹dzenia do wodowania pneumatycznych tratw ratunkowych tak skonstruowanych, ¿e
mog¹ byæ wodowane tylko z okrelonej burty, ka¿da iloæ miejsc znajduj¹ca siê w tych tratwach zaliczona je odpowiednio do burty, z której tratwy te
mog¹ byæ opuszczone na wodê,
b) ³ód ratownicz¹, jeli w warunkach eksploatacyjnych
statek powinien byæ w ni¹ wyposa¿ony,
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c) dodatkowe tratwy pneumatyczne tak ustawione, by
mo¿na by³o je u¿yæ z dowolnej burty o takiej ³¹cznej pojemnoci, aby zapewnia³y miejsca dla 25%
osób znajduj¹cych siê na statku z tym, ¿e iloæ tratw
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2,
d) statek, który z przyczyn konstrukcyjnych lub ze
wzglêdu na jego charakter nie zostanie wyposa¿ony w ³odzie ratunkowe podczas eksploatacji, albo
zamontowane ³odzie ratunkowe nie bêd¹ mog³y
byæ z ró¿nych przyczyn u¿yte podczas podró¿y
próbnej, mo¿e byæ wyposa¿ony tylko w pneumatyczne tratwy ratunkowe o ³¹cznej pojemnoci wystarczaj¹cej dla pomieszczenia 150% osób znajduj¹cych siê na statku, przy czym iloæ tratw nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 2. W tym przypadku nie obowi¹zuje wyposa¿enie w tratwy pneumatyczne wymienione w lit. c),
e) statki, których jednostki ratunkowe s¹ ustawione
w miejscu oddalonym o wiêcej ni¿ 100 m od dziobnicy lub rufy, niezale¿nie od tratw wyszczególnionych w lit. a), c), d), winny byæ wyposa¿one w dodatkow¹ tratwê mog¹c¹ pomieciæ co najmniej 6
osób, ustawion¹ tak daleko w przedniej i drug¹ tak
daleko w tylnej czêci statku, jak to jest praktycznie wykonalne,
f) jednostki ratunkowe powinny posiadaæ odpowiednie wa¿ne atesty i wiadectwa, a ich wyposa¿enie
winno byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
g) ka¿da ³ód ratunkowa typu otwartego oraz ka¿da
³ód ratownicza winna byæ wyposa¿ona w conajmniej 3 szt. ubrañ ratunkowych lub 3 szt. rodków
ochrony cieplnej uznanego typu,
h) pneumatyczne tratwy ratunkowe winny byæ zamocowane zgodnie z wymogami, tzn. przy pomocy
zwalniaka hydrostatycznego, haka odrzutnego i s³abego ogniwa,
i) w okolicy zamocowania jednostek ratunkowych nale¿y zamontowaæ trapy (sztormtrapy) lub siatki
umo¿liwiaj¹ce szybkie zejcie do jednostek ratunkowych znajduj¹cych siê na wodzie,
ko³a ratunkowe wraz z wyposa¿eniem w iloci zgodnej z wymogami Konwencji SOLAS  74, jeli statek
w czasie eksploatacji bêdzie jej podlega³, lub zgodnie
z wymaganiami przepisów wydanych przez Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku,
pasy ratunkowe dla ka¿dej osoby znajduj¹cej siê na
statku oraz dodatkowe pasy ratunkowe dla osób pe³ni¹cych wachtê na mostku i w przedziale maszynowym,
co najmniej jeden transponder radarowy jeli statek
w warunkach eksploatacyjnych powinien byæ w niego wyposa¿ony,
radar  jeli statek w warunkach eksploatacyjnych powinien w niego byæ wyposa¿ony,
odbiornik systemu NAVTEX  jeli statek w warunkach eksploatacyjnych powinien w niego byæ wyposa¿ony,
satelitarn¹ radiop³awê awaryjn¹  jeli statek w warunkach eksploatacyjnych powinien w ni¹ byæ wyposa¿ony,
przenone radiotelefony VHF do ³¹cznoci dwukierunkowej
odbiornik systemu GPS  jeli statek w warunkach
eksploatacyjnych powinien byæ w te urz¹dzenia wyposa¿ony,

12) 12 czerwonych rakiet spadochronowych z aktualnym
terminem wa¿noci,
13) jeden komplet wyrzutni linki ratunkowej z aktualnym
wyposa¿eniem pirotechnicznym, jeli statek o d³ugoci 25 m i wiêcej odbywa próby w ¿egludze przybrze¿nej i na dalszych akwenach.
14) informacje dotycz¹ce u¿ycia i obs³ugi jednostek ratunkowych oraz sposobów zak³adania ubrañ ratunkowych i pasów ratunkowych,wywieszone w pomieszczeniach ogólnych oraz korytarzach,
15) kompletne wyposa¿enie sygna³owo  nawigacyjne;
latarnie sygna³owo  pozycyjne powinny spe³niaæ wymagania miêdzynarodowej Konwencji COLREG  72
oraz powinny posiadaæ wa¿ne wiadectwa,
16) komplet aktualnych map morskich i wydawnictw nawigacyjnych na zamierzony rejon prób,
17) apteczkê typu zatwierdzonego przez Portowego Inspektora Sanitarnego,
18) zestaw sprzêtu awaryjnego przewidzianego dla danego statku,
19) wyrane oznaczenie dróg ewakuacyjnych (ci¹gów
ewakuacyjnych) na miejsca zbiórek i do wyjæ awaryjnych.
§8
1. W czasie podró¿y próbnej w obszarze morza A  1 nale¿y zapewniæ ³¹cznoæ alarmow¹ za pomoc¹ stacjonarnego radiotelefonu VHF.
2. W czasie podró¿y próbnej w obszarze morza A  2 nale¿y zapewniæ ³¹cznoæ alarmow¹ za pomoc¹ stacjonarnego radiotelefonu MF.
Rozdzia³ III
Inne wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa ¿eglugi
i ochrony rodowiska morskiego
§9
1. Iloæ za³ogi i jej kwalifikacje dla bezpiecznego odbycia
podró¿y próbnej ustala Dyrektor Urz¹du Morskiego w
S³upsku na wniosek dyrektora stoczni, zak³adu remontowego lub armatora.
2. Wszystkie osoby bior¹ce udzia³ w podró¿y próbnej i nie
bêd¹ce cz³onkami za³ogi, winny posiadaæ podstawowe przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik
ratunkowych oraz w zakresie zapobiegania i zwalczania po¿arów, udokumentowane odpowiednim zawiadczeniem.
3. Z obowi¹zku przeszkolenia, o którym mowa w ust. 2
zwolnione s¹ osoby reprezentuj¹ce armatora oraz pracownicy instytucji klasyfikacyjnej, pod nadzorem której statek by³ budowany, przebudowywany lub remontowany.
4. Przeszkolenie, o którym mowa w ust. 2 powinno byæ
przeprowadzone przez uznane orodki szkoleniowe lub
przez stoczniowe orodki szkoleniowe, uznane przez
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku i wed³ug zatwierdzonego przez niego programu.
5. Niezale¿nie od wymogów okrelonych w ust. 1 i 2,
w sk³ad za³ogi winien wejæ:
1) radiooperator GMDSS wyznaczony wy³¹cznie do obs³ugi urz¹dzeñ radiowych,
2) oficer po¿arnictwa z odbyt¹ praktyk¹ morsk¹ co najmniej w iloci 24 miesiêcy, zwi¹zanej z budow¹ lub
eksploatacj¹ statku albo z walk¹ z po¿arami na stat-
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kach w portowych stra¿ach po¿arnych  wymóg ten dotyczy statków nowozbudowanych i przebudowywanych
o pojemnoci brutto 500 i powy¿ej.

4) posiadaæ zestaw rodków do usuwania rozlewu oleju
na pok³adzie i zespó³ ludzi przeszkolony do jego obs³ugi.

§ 10

§ 14

1. Dla ka¿dej ³odzi ratunkowej i ratowniczej powinien byæ
wyznaczony dowódca i jego zastêpca. Dowódc¹ musi
byæ oficer pok³adowy lub osoba posiadaj¹ca wiadectwo ratownika.
2. £odzie ratunkowe musz¹ byæ obsadzone przez osoby
posiadaj¹ce wiadectwo ratownika, których liczba dla
ka¿dej ³odzi wynosi:
1) dwóch ratowników  przy dopuszczalnej iloci
41 osób w ³odzi,
2) trzech ratowników  przy dopuszczalnej iloci od
42 do 61 osób w ³odzi,
3) czterech ratowników  przy dopuszczalnej iloci od
62 do 85 osób w ³odzi,
4) piêciu ratowników  przy dopuszczalnej iloci powy¿ej 85 osób w ³odzi.
3. Na dowódcê ka¿dej tratwy ratunkowj winna byæ wyznaczona osoba posiadaj¹ca wiadectwo ratownika.
Za zgod¹ Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku funkcjê tê mo¿e pe³niæ osoba posiadaj¹ca wiadectwo
ukoñczenia przeszkolenia z indywidualnych technik
ratunkowych.
4. Dla ka¿dej ³ódzi motorowej winna byæ wyznaczona
osoba posiadaj¹ca umiejêtnoci w zakresie obs³ugi silnika spalinowego.

1. W czasie poruszania siê po obszarze nawigacyjnym
portu, iloæ holowników przydzielona do pomocy w
manewrowaniu, powinna byæ dla bezpieczeñstwa ruchu statku dostosowana do jego wielkoci, w³aciwoci, stanu technicznego statku oraz warunków atmosferycznych i do lokalnych warunków nawigacyjnych.
2. Postanowienia ust. 1 nie mog¹ naruszaæ obowi¹zuj¹cych przepisów portowych.

§ 11
1. Przed udaniem siê w podró¿ próbn¹ winny byæ opracowane rozk³ady alarmowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym wzglêdzie przepisami (m.in. z uwzglêdnieniem obcokrajowców bior¹cych udzia³ w próbach) jak
równie¿ winny byæ wyznaczone miejsca zbiórek.
2. Przed odcumowaniem statku w podró¿ próbn¹, winien
byæ obowi¹zkowo przeprowadzony alarm próbny
opuszczenia statku i przeciwpo¿arowy z udzia³em
wszystkich uczestników prób. Przeprowadzenie alarmów winno byæ odnotowane w dzienniku okrêtowym.
§ 12
Przed udaniem siê w podró¿ próbn¹ wszelkie instrukcje dotycz¹ce obs³ugi urz¹dzeñ statkowych powinny byæ
wykonane w jêzyku zrozumia³ym dla za³ogi oraz pozosta³ych uczestników prób i rozmieszczone we w³aciwych
miejscach.
§ 13
W zakresie ochrony rodowiska morskiego statek nowobudowany winien spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
1) wody zaolejone i odpady olejowe winny byæ gromadzone na statku i po powrocie z prób zdane do
urz¹dzeñ l¹dowych,
2) powinna byæ zapewniona mo¿liwoæ gromadzenia
cieków na statku, które mo¿na zrzuciæ do morza po
przekroczeniu odleg³oci 12 Mm od l¹du, przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
a) statek musi p³yn¹æ z szybkoci¹ nie mniejsz¹ ni¿ 4
wêz³y,
b) zrzutu cieków nale¿y dokonywaæ w umiarkowanym
tempie,
3) mieci nale¿y sk³adowaæ na statku w pojemnikach
i po powrocie zdaæ je na l¹d,

Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 15
W czasie podró¿y próbnych statków rybackich u¿ycie
w³oka lub innych narzêdzi po³owowych wymaga ka¿dorazowo zgody Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
oraz w³aciwego inspektoratu ochrony rybo³ówstwa
morskiego.
§ 16
1. W podró¿y próbnej powinny uczestniczyæ tylko osoby
niezbêdne do przeprowadzenia prób oraz zwi¹zane z
zabezpieczeniem technicznym statku.
2. Zabrania siê zabierania w podró¿ próbn¹ osób nieletnich.
§ 17
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Urz¹du Morskiego w S³upsku mo¿e odst¹piæ od dope³nienia niektórych wymagañ niniejszego zarz¹dzenia, jeli nie zostan¹
naruszone wzglêdy bezpieczeñstwa ¿eglugi, b¹d te¿
mo¿e niektóre wymagania zaostrzyæ.
§ 18
Traci moc zarz¹dzenie Nr 2 Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku z dnia 2 marca 1998 r. w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi statków udaj¹cych siê w podró¿e próbne (Dz.Urz.Woj. S³upskiego Nr 8 poz. 23 i Dz.Urz.Woj.Koszaliñskiego Nr 8 poz. 49).
§ 19
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 czerwca 2003 r.
i podlega opublikowaniu w Dziennikach Urzêdowych
Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w S³upsku
A. Szczotkowski

1055
OG£OSZENIE
Starosty Kartuskiego
z dnia 12 maja 2003 r.
w sprawie zg³aszania kandydatów do Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Niepe³nosprawnych w Kartuzach.
Na podstawie § 9 ust. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 marca

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1055, 1056
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2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu dzia³ania wojewódzkich i powiatowych spo³ecznych rad do spraw osób
niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560)
informujê i zapraszam
organizacje pozarz¹dowe, fundacje oraz jednostki samorz¹du terytorialnego powiatu kartuskiego do zg³aszania
sporód swoich przedstawicieli po jednym kandydacie
na cz³onka Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób
Niepe³nosprawnych w Kartuzach.
Termin zg³aszania kandydatów up³ywa w 14 dniu od
dnia ukazania siê niniejszego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zg³oszenie nale¿y sk³adaæ w formie pisemnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, przy
ul. Mciwoja II nr 20, 83-300 Kartuzy; tel. 685-33-20, 68400-82.
Starosta
J. Kwiecieñ

1056
OG£OSZENIE
konkursu na stanowisko cz³onka
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdañsku

kurs na stanowisko cz³onka Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdañsku.
Cz³onkiem Kolegium mo¿e zostaæ osoba, która:
1) posiada pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych,
2) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe³ni praw
publicznych,
3) ukoñczy³a studia wy¿sze administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze,
4) posiada czteroletni sta¿ pracy w jednostkach zwi¹zanych z funkcjonowaniem samorz¹du terytorialnego lub finansów publicznych,
5) nie by³a skazana prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo pope³nione z winy umylnej.
Stanowiska cz³onka kolegium nie mo¿na ³¹czyæ z cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego oraz samorz¹dowych kolegiach odwo³awczych.
Zg³oszenie indywidualnych kandydatów do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku nastêpuje
w terminie 14 dni od daty og³oszenia niniejszego konkursu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Do zg³oszenia winny zostaæ do³¹czone dokumenty potwierdzaj¹ce spe³nienie przez kandydata wy¿ej wymienionych wymogów formalnych.
Adres, na który nale¿y zg³aszaæ kandydatów:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdañsku
ul. Wa³y Jagielloñskie 36, kod 80-853 Gdañsk

Na podstawie § 11 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasiêgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz
szczegó³owej organizacji izb, liczby cz³onków kolegium
i trybu postêpowania (Dz. U. Nr 3, poz. 34) og³aszam kon-

Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdañsku
H. Ledóchowski
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