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1139
UCHWA£A Nr IV/20/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu us³ug komunikacji i zabudowy us³ugowo  mieszkalnej czêci dzia³ki nr 173/13
we wsi Topole gm. Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 41 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) Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu us³ug komunikacji i zabudowy us³ugowo  mieszkalnej czêci dzia³ki nr 173/13 we wsi Topole gm. Chojnice, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje czêæ dzia³ki nr 173/13 po³o¿onej we wsi

Topole gm. Chojnice, oko³o 80 m na po³udnie od drogi
krajowej nr 22 Chojnice  Cz³uchów.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu jest teren us³ug komunikacji i zabudowy us³ugowo  mieszkalnej, oznaczony na rysunku planu literami KS, UM.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od granicy terenu.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdzia³ach 2 i 3 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:500, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
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4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu
§6
1. Wyznacza siê teren us³ug komunikacji i zabudowy us³ugowo  mieszkalnej, oznaczony na rysunku planu literami KS, UM.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) przeznaczenie ca³ego terenu wy³¹cznie dla realizacji
potrzeb jednego inwestora;
2) dzia³alnoæ us³ugow¹ zwi¹zan¹ z obs³ug¹ transportu samochodowego lub inn¹ (w tym handlow¹ i gastronomiczn¹) spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w ust.
6 pkt 1 uchwa³y;
3) realizacjê parkingu dla samochodów osobowych
i ciê¿arowych;
4) rozbiórkê lub przebudowê, rozbudowê i modernizacjê istniej¹cych obiektów;
5) budowê obiektów us³ugowych, w których bêdzie
prowadzona dzia³alnoæ okrelona w pk-cie 2, wraz
z niezbêdnymi urz¹dzeniami i obiektami towarzysz¹cymi;
6) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych do budynków us³ugowych;
7) przeznaczenie czêci obiektu us³ugowego dla potrzeb mieszkaniowych w³aciciela lub budowê jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stoj¹cego;
8) lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
9) realizacjê ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych, którego wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza siê
zakaz:
1) podzia³u na dzia³ki;
2) budowy stacji paliw.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza siê
nakaz:
1) uwzglêdnienia w fazie projektowania i realizacji inwestycji w³aciwoci geotechnicznych i hydrologicznych gruntu;
2) pozostawienia co najmniej 30% powierzchni terenu
biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
3) uwzglêdnienia przy realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹cych i projektowanych przebiegów sieci uzbrojenia terenu;
4) wyznaczenia miejsca do czasowego gromadzenia
odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub
utylizacji wskazany przez w³adze administracyjne
gminy  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z
obowi¹zuj¹cymi przepisami;
5) podczyszczania wód opadowych z utwardzonych nawierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych
przed odprowadzeniem do gruntu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
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6) wykonania zabezpieczeñ na wypadek awarii przed
przedostawaniem siê do gruntu truj¹cych substancji m. in. z parkuj¹cych samochodów;
7) odprowadzania wód opadowych z po³aci dachowych bezporednio do gruntu w granicach terenu.
5. Formê budynków, na terenie okrelonym w ust. 1, nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) wysokoæ budynków do II kondygnacji (maks. 12,0
m);
2) wysokoæ poziomu posadowienia parterów budynków maks. 1,0 m powy¿ej redniego poziomu pierwotnej powierzchni terenu;
3) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych; w uzasadnionych przypadkach, na
du¿ych obiektach us³ugowych, dopuszcza siê mo¿liwoæ stosowania dachów p³askich.
6. Na terenie, okrelonym w ust. 1:
1) wszelka dzia³alnoæ us³ugowa musi spe³niaæ wymóg
zastosowania takiej technologii, aby uci¹¿liwoæ tej
dzia³alnoci nie wykracza³a poza granice zewnêtrzne terenu  dotyczy to równie¿ uci¹¿liwoci z tytu³u
parkowania pojazdów oraz nie mo¿e powodowaæ
uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej s³u¿¹cej zaspokojeniu potrzeb w³asnych inwestora  obiekty
i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami;
2) nale¿y przewidzieæ miejsca postojowe w iloci niezbêdnej dla realizowanego profilu us³ugi  w tym
dla us³ugobiorców, a dla funkcji mieszkaniowej co
najmniej 1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych
okresowo;
3) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu;
4) odprowadzenie cieków do projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej;
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z projektowanej
linii kablowej elektroenergetycznej n.n. wyprowadzonej ze stacji transformatorowej zlokalizowanej poza
granicami uchwalenia planu;
6) w projektowanych obiektach nale¿y przewidzieæ
ogrzewanie budynków z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych, nieuci¹¿liwych dla rodowiska (np.:
energia elektryczna, olej opa³owy lub gaz ziemny).
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie komunikacji
§7
1. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu KS, UM
z dzia³ki nr 173/60 na zasadzie tymczasowoci, pod warunkiem w³¹czenia ruchu generowanego przez planowan¹ inwestycjê do drogi krajowej nr 22 w miejscu
istniej¹cego skrzy¿owania z drog¹ dojazdow¹ zlokalizowan¹ na dzia³ce nr 173/60.
2. W miarê przekszta³ceñ przestrzennych terenów nieza-
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budowanych, przylegaj¹cych do po³udniowej, zachodniej i pó³nocnej granicy uchwalenia planu, zaistnieje koniecznoæ zapewnienia docelowego dojazdu do terenu KS, UM od strony przekszta³canych terenów.
3. W przypadku obs³ugi komunikacyjnej, o której mowa
w ust. 1, dla zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego, zobowi¹zuje siê inwestora i jego nastêpców
prawnych do wykonania na w³asny koszt  przed wprowadzeniem na teren KS, UM funkcji okrelonej w planie, nie póniej jednak ni¿ do dnia 31 grudnia 2003 r.:
1) modernizacji skrzy¿owania drogi krajowej nr 22 z
drog¹ dojazdow¹ na dzia³ce nr 173/60;
2) przebudowy drogi dojazdowej na dzia³ce nr 173/60,
na odcinku od skrzy¿owania z drog¹ krajow¹ nr 22
do wjazdu na teren KS, UM, któr¹ nale¿y wykonaæ z
zachowaniem przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm oraz innych obowi¹zuj¹cych, w celu
spe³nienia wymagañ w zakresie bezpieczeñstwa
u¿ytkowania, nonoci i statecznoci konstrukcji,
ochrony rodowiska itp.
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§8
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia 30
stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych na
za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§9
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Chojnice.
§ 11
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny
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UCHWA£A Nr IV/21/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowê
mieszkaniow¹ i us³ugi dzia³ki nr 471/1 i czêci dzia³ki
nr 473/1 we wsi Swornegacie gm. Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5

i art. 41 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) Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi dzia³ki
nr 471/1 i czêci dzia³ki nr 473/1 we wsi Swornegacie
gm. Chojnice, zwane dalej planami.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plany obejmuj¹ dzia³kê nr 471/1 i czêæ dzia³ki nr 473/1
w zachodniej czêci wsi Swornegacie gm. Chojnice, na
pó³nocny zachód od drogi wojewódzkiej nr 236 Konarzyny  Swornegacie  Brusy.
§3
Przedmiotem ustaleñ planów s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug, oznaczone na
rysunku planów literami MU;
2) teren ci¹gu pieszego, oznaczony na rysunku planów
literami KX;
3) teren ci¹gu pieszo  jezdnego, oznaczony na rysunku
planów literami KY;
4) tereny drogi zbiorczej, oznaczone na rysunku planów
literami KZ.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planów jest rysunek planów, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planów nale¿¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planów;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania  cile okrelone;
3) linie podzia³u wewnêtrznego terenów o tym samym
sposobie zagospodarowania  cile okrelone;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszego, ci¹gów pieszo 
jezdnych oraz drogi zbiorczej.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planach  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planów
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planów  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planów na mapie sytuacyjno  wysokociowej w
skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planów liniami rozgraniczaj¹cymi,
oznaczony symbolem sk³adaj¹cym siê z liczby wskazuj¹cej kolejny numer terenu oraz liter okrelaj¹cych
rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania
terenu;
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5) uci¹¿liwoci  nale¿y przez to rozumieæ przekroczenie standardów jakoci rodowiska okrelonych w
obowi¹zuj¹cych przepisach.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§6
1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug,
oznaczone na rysunku planów symbolami 1 MU, 2 MU
i 3 MU.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) podzia³ na dzia³ki budowlane liniami podzia³u wewnêtrznego, tak jak na rysunku planów  w przypadku orientacyjnych linii podzia³u wewnêtrznego
dopuszcza siê wielkoæ dzia³ek zgodnie z maksymalnym i minimalnymi wymiarami podanymi na rysunku planów przy zachowaniu nakazu okrelonego w
ust. 3 pkt 7;
2) ³¹czenie dzia³ek w celu realizacji potrzeb jednego inwestora;
3) zabudowê mieszkaniow¹ wolno stoj¹c¹;
4) budowê obiektów us³ugowych (w tym handlowych)
wolno stoj¹cych;
5) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej w jednym
obiekcie;
6) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych do budynków mieszkalnych, tworz¹cych z nimi jednolit¹ bry³ê architektoniczn¹;
7) obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ek wy³¹cznie bezporednio z drogi gminnej  dzia³ki nr 470 oraz ci¹gu
pieszo  jezdnego 5 KY;
8) realizacjê ogrodzeñ, których wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem;
9) dzia³alnoæ us³ugow¹ (w tym handlow¹) spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w ust. 4 pkt 3.
3. Na terenach, okrelonych w ust. 1, nakazuje siê:
1) uwzglêdniæ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia terenów w granicach Zaborskiego
Parku Krajobrazowego;
2) pozostawiæ co najmniej 40% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
3) na ka¿dej dzia³ce przewidzieæ co najmniej 1 miejsce
postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 2 miejsca postojowe dla samochodów
u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo oraz dodatkowo miejsca postojowe w iloci niezbêdnej dla
realizowanego profilu us³ugi  w tym dla us³ugobiorców;
4) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê uciliæ warunki geologiczne pod³o¿a zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
5) wody opadowe z po³aci dachowych odprowadzaæ
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki;
6) w maksymalnym stopniu wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ i ozdobn¹;
7) zachowaæ istniej¹ce oczko wodne na terenie 2 MU
oraz w³¹czyæ je w ca³oci w granice dzia³ki nr 4;
8) wyznaczyæ na ka¿dej dzia³ce miejsce do czasowego
gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji  gospodarka odpadami musi
byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
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4. Na terenach, o których mowa w ust. 1:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy wykrelono na rysunku planów;
2) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ podczyszczane
w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
3) dzia³alnoæ us³ugowa (w tym handlowa) musi spe³niaæ wymóg zastosowania takich rozwi¹zañ technologicznych, aby spe³nione zosta³y wymagania ochrony rodowiska zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, tzn. uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie mo¿e wykraczaæ poza granice zewnêtrzne terenu, do którego
inwestor posiada tytu³ prawny  dotyczy to równie¿
uci¹¿liwoci z tytu³u parkowania pojazdów, oraz nie
mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej s³u¿¹cej zaspokojeniu potrzeb w³asnych inwestora  pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami.
5. Formê budynków, na terenach okrelonych w ust. 1,
nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) budynki mieszkalne i us³ugowe o wysokoci do II
kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe  dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza do 1,0 m);
2) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
3) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych;
4) poziom posadowienia parteru budynków  maks. 0,6
m powy¿ej redniej pierwotnej wysokoci terenu;
5) architektura projektowanych budynków oraz elementy ma³ej architektury musz¹ nawi¹zywaæ do form
wystêpuj¹cych w architekturze regionalnej a architektura projektowanych budynków gospodarczych
i us³ugowych musi harmonizowaæ z architektur¹
budynków mieszkalnych;
6) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ, drewno.
6. Na inwestorów, realizuj¹cych zabudowê na terenach
okrelonych w ust. 1, nak³ada siê obowi¹zek zaopiniowania projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
§7
1. Wyznacza siê tereny komunikacji:
1) ci¹gu pieszego szerokoci 4,0 m, oznaczonego na
rysunku planów symbolem 4 KX;
2) ci¹gu pieszo  jezdnego szerokoci 6,0 m, oznaczonego na rysunku planów symbolem 5 KY, jako drogi
dojazdowej wewnêtrznej do wydzielonych dzia³ek;
3) pasów o zmiennej szerokoci, przeznaczonych dla
realizacji celów publicznych  na poszerzenie przylegaj¹cej drogi zbiorczej wojewódzkiej, oznaczonych
na rysunku planów symbolami 6 KZ i 7 KZ.
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2. Na terenach, okrelonych w ust. 1, dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Przed wprowadzeniem na tereny 1 MU, 2 MU i 3 MU
nowej funkcji, zobowi¹zuje siê inwestora i jego nastêpców prawnych do przebudowy na w³asny koszt zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 236 na drogê gminn¹ 
dzia³kê nr 470 oraz na ci¹g pieszo  jezdny 5 KY, aby
spe³nia³y one wymogi zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie.
§8
1. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej.
2. Odprowadzenie cieków do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej, po uwzglêdnieniu poziomu posadowienia dna kolektora grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej  nie dopuszcza siê tymczasowych rozwi¹zañ w
zakresie gospodarki ciekami sanitarnymi.
3. Pobór energii elektrycznej przy³¹czami kablowymi z
projektowanej linii elektroenergetycznej niskiego napiêcia ze stacji transformatorowej Swornegacie Hydrofornia.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
4. Nale¿y docelowo przewidzieæ ogrzewanie budynków
nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne, olejowe
lub gazowe).
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§9
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia
30 stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych
na za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§ 10
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Chojnice.
§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny
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UCHWA£A Nr IV/36/2002
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie Bud¿etu Miasta na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, 9 lit d, pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 109,114,
116, 124, 128 ust. 2 pkt 1 i 134 ust 3 i 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z pón. zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu na 2003 r. w wysokoci
22.658.537 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*, które obejmuj¹:
1) dotacje na zadania wspólnie realizowane w drodze
porozumieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci 132.365 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 7*,
2) dotacje na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoci 1.101.655 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 8*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu na 2003 rok w wysokoci
21.157.737 z³
w tym:
1) Wydatki bie¿¹ce w wysokoci 19.869.724 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*
z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ wynosz¹
11.996.422 z³
b) dotacje z bud¿etu wynosz¹
902.822 z³
c) wydatki na obs³ugê d³ugu wynosz¹
50.000 z³
d) pozosta³e wydatki wynosz¹
6.920.480 z³
2) Wydatki maj¹tkowe w wysokoci 1.288.013 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
1) Wydatki okrelone w § 1 ust II obejmuj¹:
a) wydatki na zadania wspólnie realizowane w drodze porozumieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci 568.668 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 7*,
b) wydatki na realizacje zadañ zleconych z zakresu
administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych
ustawami w wysokoci 1.101.655 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 8*.
3. Nadwy¿kê dochodów nad wydatkami przeznacza siê
na rozchody bud¿etowe w wysokoci 1.500.800 z³.
§2
Ustala siê dochody z udzielania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych oraz wydatki zwi¹zane z gminnym programem profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych w wysokoci 200.000 z³
§3
Ustala siê rozchody bud¿etu w wysokoci 1.500.800 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.
§4
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska w zgodnie z za³¹cznikiem
nr 4*.

 3099 

Poz. 1141, 1142, 1143
§5

Ustala siê plan przychodów i wydatków rodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*.
§6
Ustala siê z bud¿etu miasta na 2003 rok wykaz dotacji
celowych w wysokoci 80.000 z³ oraz dotacji podmiotowych w wysokoci 386.919 z³ zgodnie z za³¹cznikiem
nr 6*.
§7
Ustala siê rezerwê bud¿etow¹ w wysokoci  1.073.208 z³
w tym:
1) rezerwa na wydatki nieprzewidziane w wysokoci 
211.577 z³,
2) rezerwa celowa w wysokoci 861.631 z³ zgodnie z
za³¹cznikiem nr 9*.
§8
Przedstawia siê prognozê d³ugu miasta Redy stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 10* do uchwa³y
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Nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci 1.500.800 z³, postanowiono przeznaczyæ na sp³atê po¿yczek zaci¹gniêtych w latach poprzednich.
Za³¹cznikiem Nr 10 do w/w uchwa³y jest prognoza d³ugu miasta sporz¹dzona na dzieñ 15 listopada 2002 r. obejmuj¹ca lata 2002-2005. Przedstawiono w niej przewidywane sp³aty po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami do
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek. Z dokumentu tego
wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r.
wyniesie 2.049.600 z³, co w stosunku do planowanych
dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 9,0%.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze sk³ad orzekaj¹cy uzna³, ¿e prognozowana kwota d³ugu publicznego mieci siê w dopuszczalnej granicy tj. 60% dochodów na 2003 rok okrelonej w art. 114 ustawy o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.).
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

§9
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do:
1) przenoszenia wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w ramach dzia³u,
2) podejmowania zobowi¹zañ do wysokoci 500.000,3) zaci¹gniêcia kredytu krótkoterminowego do wysokoci 700.000,4) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
T. Nowakowski

1142
UCHWA£A Nr 9/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy d³ugu publicznego Miasta Redy.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miejska w Redzie uchwa³¹ Nr IV/36/2002 z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu miasta na rok 2003
przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów kwotê
22.658.537 z³, za po stronie wydatków 21.157.737 z³.
*) Za³¹czników Nr 1-9 nie publikuje siê.

1143
UCHWA£A Nr I/2/03
Rady Gminy Stary Dzierzgoñ
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y oraz
zasady usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dla terenu Gminy Stary Dzierzgoñ 30 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y.
§2
Usytuowanie miejsc sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych (w tym piwa) nie mo¿e byæ mniejsze ni¿ 10
metrów od granicy obiektów (budynków) takich jak: szko³y, przedszkola, kocio³y obiekty sportowe, pla¿e, k¹pieliska  liczonych w linii prostej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoñ.
§4
Traci moc uchwa³a Nr II/6/98 Rady Gminy Stary Dzierzgoñ z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie ustalenia liczby
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punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y oraz zasad
usytuowania miejsc sprzeda¿y i warunków sprzeda¿y
napojów alkoholowych oraz uchwa³a Nr VI/47/01 Rady
Gminy Stary Dzierzgoñ z dnia 30 padziernika 2001 r. w
sprawie zmiany do uchwa³y.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida

1144
UCHWA£A Nr I/7/03
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 31 stycznia 2003 r.

§5
Samorz¹dowa instytucja Kultury  Gminny Orodek
Kultury w Starym Dzierzgoniu przejmuje mienie, maj¹tek
oraz wszelkie zobowi¹zania po jednostce bud¿etowej 
Gminnym Orodku Kultury w Starym Dzierzgoniu.
§6
Traci moc uchwa³a nr V/40/99 Rady Gminy w Starym
Dzierzgoniu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie powo³ania jednostki bud¿etowej Gminny Orodek Kultury w
Starym Dzierzgoniu oraz uchwa³a nr II/22/00 Rady Gminy
w Starym Dzierzgoniu z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Orodka Kultury w
Starym Dzierzgoniu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida

w sprawie przekszta³cenia samorz¹dowej instytucji kultury.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 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. 18
ust. 1 pkt 3 podpunkt 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U.Nr 155, poz. 1014 z póñ.
zm.) , i w zwi¹zku z art. 9, 11, 13, 14 ustawy z dnia 25
padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U.Nr 13, poz. 123 z 2001 r.
z pón. zm.) Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala,
co nastêpuje:
§1
Przekszta³ca siê jednostkê bud¿etow¹  Gminny Orodek Kultury w Starym Dzierzgoniu w samorz¹dow¹ instytucjê kultury  Gminny Orodek Kultury z siedzib¹ w
Starym Dzierzgoniu z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr I/7/03
Rady Gminy Stary Dzierzgoñ
z dnia 31 stycznia 2003 r.
STATUT GMINNEGO ORODKA KULTURY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Samorz¹dowa Instytucja Kultury zwana dalej Gminny
Orodek Kultury w skrócie G.O.K. prowadzi dzia³alnoæ
na terenie Gminy Stary Dzierzgoñ w powiecie sztumskim,
województwie pomorskim.
§2
Siedzib¹ G.O.K jest miejscowoæ Stary Dzierzgoñ.

§2

§3

Samorz¹dowa instytucja Kultury  Gminny Orodek
Kultury w Starym Dzierzgoniu funkcjonuje w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U.
Nr 13, poz. 123 z 2001 r. z póñ. zm.) .

W sk³ad Samorz¹dowej Instytucji Kultury  Gminny
Orodek Kultury wchodz¹:
1. Dom Kultury w Starym Dzierzgoniu.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Dzierzgoniu.
3. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mylicach.

§3

§4

Przedmiotem dzia³ania samorz¹dowej instytucji kultury bêdzie  realizacja zadañ w³asnych gminy w zakresie
dzia³alnoci kulturalnej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu dzia³alnoci kulturalnej/tj. Dz. U.Nr 13, poz. 123 z 2001 r. z pó.
zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U.Nr 85, poz. 539 z pón. zm.) .

1. Organizatorem G.O.K jest Rada Gminy Stary Dzierzgoñ.
2. G.O.K jest jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy Stary Dzierzgoñ.
3. G.O.K jest Instytucj¹ Kultury wpisan¹ do rejestru instytucji kultury i posiada osobowoæ prawn¹.

§4
Gminny Orodek Kultury w Starym Dzierzgoniu podlega z urzêdu wpisowi do rejestru instytucji kultury i dzia³a na podstawie statutu stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

§5
Bezporedni nadzór nad dzia³alnoci¹ G.O.K sprawuje
Wójt Gminy Stary Dzierzgoñ.
§6
Nadzór merytoryczny nad Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku.
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§7

Dyrektor G.O.K po zasiêgniêciu opinii Wójta Gminy
ustala Regulamin Organizacyjny Samorz¹dowej Instytucji Kultury, okrelaj¹cy Organizacjê wewnêtrzn¹ G.O.K.
II. CELE I ZADANIA GMINNEGO ORODKA KULTURY
§8
1. W zakresie upowszechniania kultury:
 edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukê,
 tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
 rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb
oraz zainteresowañ kulturalnych,
 wspó³praca ze szko³ami, przedszkolem i innymi
gminnymi instytucjami,
 reprezentowanie na zewn¹trz dorobku kulturalnego
gminy,
 popieranie i promowanie rodzimych talentów artystycznych, zw³aszcza dzieci i m³odzie¿y,
 organizowanie gminnych imprez kulturalnych o zasiêgu masowym,
 G.O.K realizuje zadania w³asne i zadania zlecone
przez organizatora w oparciu o opracowany program
rozwoju kulturalnego gminy.
2. W zakresie upowszechniania czytelnictwa i wypo¿yczalnictwa:
 zapewnienie obs³ugi bibliotecznej mieszkañców gminy,
 rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkañców gminy,
 upowszechnianie wiedzy i nauki,
 ochrona dziedzictwa kulturowego regionu,
 dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.
3. Zadania G.O.K i sposób realizacji:
 prowadzenie kó³ zainteresowañ (bezp³atnie),
 sprawowanie nadzoru merytorycznego poprzez kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej nad prawid³owym realizowaniem zadañ Statutowych przez bibliotekê i jej filiê,
 tworzenie i udostêpnianie baz katalogowych i bibliograficznych,
 gromadzenie i opracowywanie materia³ów bibliotecznych s³u¿¹cych rozwijaniu czytelnictwa,
 prowadzenie wymiany miêdzybibliotecznej,
 organizacja form pracy kulturalnej s³u¿¹cych popularyzacji dorobku kulturalnego gminy, czytelnictwa i
wypo¿yczalnictwa,
 wspó³praca z Orodkami Kultury i Bibliotekami z terenu powiatu i województwa,
 prowadzenie sprawozdawczoci,
 realizacjê innych zadañ uzgodnionych z organami
samorz¹du powiatowego, wojewódzkiego, instytucjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotom.
III.ORGANIZACJA I ZARZ¥DZANIE
§9
1. Organem zarz¹dzaj¹cym G.O.K jest Dyrektor, który kieruje jego dzia³alnoci¹, reprezentuje instytucjê na zewn¹trz i jest za ni¹ odpowiedzialny.
2. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy.

Dziennik Urzêdowy
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3. Wójt Gminy dokonuje czynnoci prawnych w zakresie
prawa pracy w stosunku do Dyrektora
G. O. K.
§ 10
1. W G.O.K zatrudnia siê pracowników s³u¿by bibliotecznej, administracyjnej, pracowników upowszechniania
kultury oraz pracowników obs³ugi.
2. Pracowników G.O.K. zatrudnia na podstawie umowy
o pracê, awansuje i zwalnia Dyrektor G.O.K.
§ 11
Dyrektor i pracownicy G.O.K powinni posiadaæ kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk
i pe³nionych funkcji okrelonych w odrêbnych przepisach.
§ 12
Wynagrodzenie pracowników G.O.K okrelone jest na
podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
§ 13
Podzia³ i tworzenie funduszu socjalnego okrela odrêbny regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.
§ 14
Organizacjê, porz¹dek w procesie pracy oraz zwi¹zane z tym prawa i obowi¹zki zak³adu pracy i pracowników
okrela Regulamin Pracy Gminnego Orodka Kultury.
§ 15
Premie uznaniowe pracowników G.O.K okrela odrêbny regulamin premiowania ustalony przez Dyrektora
G.O.K.
IV. MAJ¥TEK I FINANSE
§ 16
1. G.O.K prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach
okrelonych dla instytucji kultury.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej jest plan dochodów
i wydatków zwany planem finansowym.
3. Projekt planu finansowego przedstawia organizatorowi Dyrektor w terminie okrelonym przez organizatora.
4. G.O.K samodzielnie gospodaruje przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków.
5. Dzia³alnoæ G.O.K jest finansowana:
a) z dotacji bud¿etu gminy,
b) z dochodów w³asnych,
c) z darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
d) z innych róde³.
§ 17
1. Us³ugi Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w
zakresie realizowanych celów s¹ bezp³atne.
2. Op³aty mog¹ byæ pobierane:
a) za us³ugi informacyjne, bibliograficzne oraz wypo¿yczenia miêdzybiblioteczne,
b) za wypo¿yczanie materia³ów audiowizualnych,
c) w formie kaucji za wypo¿yczone materia³y biblioteczne,
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d) za nie zwrócone w terminie wypo¿yczone materia³y
biblioteczne,
e) za wypo¿yczenie sprzêtu stanowi¹cego w³asnoæ
G.O.K,
f) za wynajem pomieszczeñ G.O.K,
g) ze sprzeda¿y maj¹tku ruchomego z wy³¹czeniem dóbr
kultury.
V. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 18
1. G.O.K u¿ywa pieczêci pod³u¿nej:
Gminny Orodek Kultury
82-450 Stary Dzierzgoñ
woj. pomorskie
tel. (55) 276-14-88
NIP: 579-18-80-772 REGON 000953970
2. Gminna Biblioteka Publiczna u¿ywa pieczêci:
 pod³u¿na:
Gminna Biblioteka Publiczna
82-450 Stary Dzierzgoñ
tel. (55) 276-14-88
 okr¹g³a  w otoku napis Gminna Biblioteka Publiczna  w rodku:
Stary Dzierzgoñ.
3. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej u¿ywa pieczêci okr¹g³ej  w otoku napis Gminna Biblioteka Publiczna w
Starym Dzierzgoniu  w rodku napis: Filia w Mylicach.
§ 19
Statut nadaje organizator.
§ 20
Zmiany w Statucie maj¹ byæ dokonywane w trybie
okrelonym dla jego nadania.

1145
UCHWA£A Nr IV/1/2003
Rady Gminy w Smo³dzinie
z dnia 8 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Smo³dzino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Smo³dzino uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Smo³dzino w brzmieniu ustalonym w za³¹czniku Nr 1 stanowi¹cym integraln¹ czêæ
niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XIV/15/2002 Rady Gminy w
Smo³dzinie z dnia 27 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Smo³dzino.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy w Smo³dzinie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IV/1/2003
Rady Gminy Smo³dzino
z dnia 8 marca 2003 r.
STATUT GMINY SMO£DZINO
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
§1
Statut okrela:
1) ustrój Gminy Smo³dzino,
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
Smo³dzino, komisji Rady Smo³dzino,
4) tryb pracy Wójta Gminy Smo³dzino,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Smo³dzino,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy Smo³dzino oraz korzystania z
nich.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Smo³dzino,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Smo³dzino,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Smo³dzino,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Smo³dzino,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Smo³dzino,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Smo³dzino.
Rozdzia³ II. Gmina
§3
1. Gmina Smo³dzino jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
§4
1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie s³upskim, w województwie pomorskim i obejmuje obszar 257 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali 1:100
000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1* do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa.
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

Rozdzia³ IV. Organizacja wewnêtrzna Rady

§5

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

1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 12

§ 13

1. Gmina Smo³dzino posiada herb, jego graficzny opis
stanowi za³¹cznik nr 2* do Statutu. Herb Gminy Smo³dzino podlega ochronie prawnej.

1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.

§7

§ 14

§6

Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Smo³dzino.
Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze Gminy
§8
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§9
Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 10
1. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 11
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej powinien uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
*) Za³¹cznika Nr 2 nie publikuje siê.

Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e, wymienione w Statucie
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§ 15
1. Rada powo³uje sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Rozwoju gospodarczego i Bud¿etu,
3) Owiaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki i Ochrony rodowiska,
4) Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, praw obywatela
i Bezpieczeñstwa Publicznego.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 3 komisji sta³ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 16
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.
§ 17
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
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§ 18

2. Przygotowanie sesji

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.

§ 26

§ 19
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§ 20
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 21
W razie jednoczesnej nieobecnoci Przewodnicz¹cego oraz Wiceprzewodnicz¹cego sesjê Rady prowadzi radny, wybrany z grona uczestnicz¹cych w sesji radnych.
§ 22
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
§ 23
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy.
Rozdzia³ V. Tryb pracy Rady

1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy, wspó³dzia³aj¹c z
Wójtem Gminy
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, za pomoc¹ listów poleconych
lub w inny skuteczny sposób.
5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ust. 4 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o
odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego
tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty  na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy oraz so³ectwach.
7. Terminy o jakich mowa w ust. 4 rozpoczynaj¹ bieg od
dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie
obejmuj¹ dnia odbywania sesji.

1. Sesje Rady

§ 27

§ 24

1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Wójt, Z-ca Wójta oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 25
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.

3. Przebieg sesji
§ 28
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 29
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 30
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 31
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
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Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§ 32
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 25 ust. 4.
§ 33
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 34
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cych
Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ
mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych
czynnoci o podobnym charakterze.
§ 35
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê
Rady Gminy Smo³dzino.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 36
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 37
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich sesjach,
6) wolne wnioski i informacje.
§ 38
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 37 pkt 2 sk³ada Wójt
lub wyznaczona przez niego osoba.
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2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 39
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 b¹d ustnie podczas sesji. Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 14 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê b¹d ustnie podczas sesji.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o niezw³oczne uzupe³nienie odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 40
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 39 ust. 6, 7 i 8 stosuje siê odpowiednio.
§ 41
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 42
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
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Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 43
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do
protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie,
lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.
§ 44
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.
§ 45
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.
§ 46
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.
§ 47
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam
sesjê Rady Gminy Smo³dzino.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

§ 48
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 49
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.
§ 50
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z
ka¿dej sesji protokó³.
§ 51
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i
protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 52
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 Rada
Gminy po wys³uchaniu protokolanta.
2. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 53
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.

 3107 

Poz. 1145

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§ 54

5. Procedura g³osowania

1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.

§ 61

4. Uchwa³y
§ 55
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 24 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 24
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 56
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, dokonanym pisemnie b¹d ustnie podczas sesji, 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.
§ 57
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.
§ 58
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§ 59
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 60
1. Pracownik, upowa¿niony przez Wójta, ewidencjonuje
orygina³y uchwa³ w rejestrze uchwa³ i przechowuje
wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.

W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 62
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad.
Za ustalonymi kategoriami g³osowania za, przeciw,
wstrzymuj¹cy siê wymienia siê nazwiska radnych w
ka¿dej kategorii, sumuje ich iloæ i nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole.
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.
§ 65
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych pa-
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ragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje
wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te
poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach.
W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 65 ust. 2.
Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
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 wiêksz¹ liczbê g³osów.
§ 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 pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
6. Komisje Rady
§ 68
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 oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ
z³o¿enie Radzie sprawozdania
§ 71
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.
§ 73
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.
§ 74
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.
7. Radni
§ 75
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
§ 76
1. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 77
1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
§ 78
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
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mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
§ 79

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.

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

§ 85

7. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 80
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 81
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
Rozdzia³ VI. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

2. Zasady kontroli
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 86
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach 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.

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 88

§ 82

1. Komisja Rewizyjna przygotowuje plan kontroli kompleksowych, który jest zatwierdzany przez Radê Gminy.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.

1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz jednego cz³onka.
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 sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.

§ 89
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
14 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca  d³u¿ej ni¿ 3 dni roboczych.
§ 90
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
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4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 91
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê
kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w § 85 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ
wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki
oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 92
1. Kontroli kompleksowych dokonuje Komisja Rewizyjna.
2. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez przynajmniej dwóch cz³onków Komisji Rewizyjnej.
3. Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 5) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego
przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz
osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia
kontroli.
4. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 3 oraz dowody osobiste.
5. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, Komisja Rewizyjna podejmuje uchwa³ê o przyst¹pieniu do kontroli
problemowej. Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególnoci sytuacje, w których cz³onek
Komisji Rewizyjnej powemie uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec
powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
O tym fakcie Komisja Rewizyjna informuje niezw³ocznie Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
6. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 5, Komisja jest obowi¹zana zwróciæ siê 
w najkrótszym mo¿liwym terminie  do Rady Gminy, o
wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.
§ 93
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady, który niezw³ocznie powiadamia o tym Radê Gminy.
§ 94
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do
obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2,
obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia Komisji
pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3.
§ 95
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 96
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiona i nazwiska 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.
§ 97
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 98
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
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rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 99
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 100
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 marca ka¿dego
roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu
planu pracy lub jego czêci.
§ 101
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia
30 stycznia ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 102
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 3 radnych,
3) jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
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4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 103
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 104
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 105
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i
ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 106
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 107
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.
Rozdzia³ VII. Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 108
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
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§ 109

§ 118

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.

Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia wójta na ich posiedzenie.

§ 110
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

Rozdzia³ X. Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§ 119
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
§ 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.

§ 111

§ 121

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 3.

1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w sekretariacie Urzêdu, w dniach pracy Urzêdu
Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ w sekretariacie Urzêdu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.

§ 112
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 113
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 114
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 115
Kluby maj¹ prawo korzystania z pomieszczeñ wyznaczonych przez Wójta w celu organizowania spotkañ.

§ 122
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 119 i 121 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§ 123
Uprawnienia okrelone w § 119 i 121 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.
Rozdzia³ XII. Postanowienia koñcowe
§ 124

Rozdzia³ IX. Tryb pracy Wójta

Zmiany statutu dokonuje siê w trybie przewidzianym
dla jego uchwalenia.

§ 116

§ 125

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.

W sprawach nie uregulowanych maja zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.).

§ 117
Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
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1146
UCHWA£A Nr IV/2/2003
Rady Gminy Smo³dzino
z dnia 8 marca 2003 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit. c, d, e oraz
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), art. 116,
art. 122, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) oraz uchwa³y
Nr IX/29/2001 Rady Gminy Smo³dzino z dnia 20 sierpnia
2001 r. w sprawie procedury uchwalania bud¿etu oraz
rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informacyjnych do
projektu bud¿etu i uchwa³y Nr X/39/2001 Rady Gminy w
Smo³dzinie z dnia 29 wrzenia 2001 r. w sprawie zmiany
treci uchwa³y nr IX/29/2001 Rady Gminy w Smo³dzinie z
dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie procedury uchwalania
bud¿etu oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informacyjnych do projektu bud¿etu oraz zakresu informacji
o przebiegu jego wykonania za I pó³rocze 2002 r. Rada
Gminy Smo³dzino uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Dochody gminy w wysokoci
9.333.893 z³
z tego:
 udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych
i od osób prawnych
307.870 z³
 wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
40.000 z³
 pozosta³e dochody w³asne
1.105.200 z³
 subwencja ogólna
7.194.580 z³
 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej zlecone gminie
650.025 z³
 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 36.218 z³
Podzia³ dochodów wed³ug wa¿niejszych róde³ pochodzenia i dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej zawiera za³¹cznik nr 1* do uchwa³y.
2. Wydatki bud¿etu gminy w wysokoci 6.308.893 z³
z tego:
1) wydatki bie¿¹ce:
 wynagrodzenia
2.565.190 z³
 pochodne od wynagrodzeñ
551.493 z³
 dotacje
489.600 z³
 wydatki na przeciwdzia³anie alkoholizmowi 40.000 z³
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce
2.102.610 z³
2) wydatki maj¹tkowe:
 na finansowanie inwestycji
560.000 z³
Podzia³ wydatków wg dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik nr 2* do uchwa³y.
Nadwy¿kê bud¿etow¹ w kwocie 3.025.000 z³ przeznacza siê:
 na sp³atê kredytu w Banku Spó³dzielczym w Ustce
w kwocie 450.000 z³ (rozchód),
 na lokaty terminowe w kwocie 2.575.000 z³ (rozchód).
§2
Wyodrêbnia siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci:
 dochody 650.025 z³,
 wydatki 650.025 z³.
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Podzia³ dochodów i wydatków zawiera za³¹cznik nr 3*
do uchwa³y.
§3
Przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych w wysokoci:
 przychody 518.400 z³,
 wydatki 518.400 z³.
Podzia³ przychodów i wydatków zawiera za³¹cznik nr 4
do uchwa³y*.
§4
Przychody i wydatki funduszy celowych w wysokoci:
 przychody 10.000 z³,
 wydatki 20.000 z³.
Podzia³ przychodów i wydatków zawiera za³¹cznik nr 5*
do uchwa³y.
§5
Wykaz zadañ inwestycyjnych stanowi za³¹cznik nr 6*
do uchwa³y.
§6
Wykaz dotacji przyznanych z bud¿etu gminy w wysokoci 489.600 z³ przedstawia za³¹cznik nr 7* do uchwa³y.
§7
Rezerwa ogólna w wysokoci 60.000 z³
§8
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie, polegaj¹cych na przeniesieniach wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
2) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu
do wysokoci 250.000 z³,
3) zaci¹gania d³ugu oraz do sp³at zobowi¹zañ przewidzianych w bud¿ecie do wysokoci 600.000 z³,
4) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Grzebielucha

1147
UCHWA£A Nr VI/88/2003
Rady Miasta Sopotu
z dnia 21 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umo*) Za³¹czników Nr 1-7 nie publikuje siê.
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wy najmu powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada Miasta Sopotu
uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu oraz okrela kryteria wyboru osób, z
którymi umowy najmu powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoci.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o ustawie
nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733).
§3
1. Mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Sopotu tworz¹ lokale okrelone w art. 20 ust. 1 ustawy.
2. W sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu
wchodz¹ nastêpuj¹ce rodzaje lokali  mieszkalne zamienne i socjalne  okrelone w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6
ustawy.
Rozdzia³ II
Zasady gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miasta Sopotu
§4
Najem lokali wymienionych w § 3 ust. 2 nastêpuje na
rzecz osób zamieszka³ych w Sopocie.
§5
1. Powierzchnia u¿ytkowa lokali wynajmowanych jako
lokale mieszkalne i lokale zamienne nie powinna przekraczaæ:
35 m2  dla 1 osoby,
40 m2  dla 2 osób,
45 m2  dla 3 osób,
55 m2  dla 4 osób,
65 m2  dla 5 osób,
70 m2  dla 6 i dla wiêcej osób.
2. Postanowienia § 5 ust. 1 nie dotycz¹ najmu zawartego
w wyniku zamiany lokalu.
§6
Na lokale socjalne przeznacza siê lokale o obni¿onym
standardzie.
§7
Lokal socjalny powinien zapewniaæ minimum 5 m2

powierzchni mieszkalnej na 1 cz³onka gospodarstwa domowego i mo¿e byæ po³o¿ony w pobliskiej miejscowoci.
§8
Lokale samodzielne o powierzchni przekraczaj¹cej
80 m2 oddaje siê w najem na zasadach czynszu ustalonego w drodze przetargu, o ile ze wzglêdu na plan zagospodarowania przestrzennego nie mog¹ byæ sprzedane
lub jeli nie mo¿na dokonaæ ich podzia³u na dwa niezale¿ne mieszkania.
Rozdzia³ III
Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje
pierwszeñstwo zawarcia umowy o najem lokalu
§9
Lokale mieszkalne powinny byæ wynajmowane w
pierwszej kolejnoci osobom:
1) najemcom, którym przys³uguje prawo do otrzymania lokalu zamiennego:
a) pozbawionym mieszkañ w wyniku klêski ¿ywio³owej, katastrofy budowlanej, po¿aru lub innego
zdarzenia losowego,
b) opuszczaj¹cym budynki przeznaczone do rozbiórki,
c) mieszkaj¹cym w lokalach uznanych za nienadaj¹ce siê na sta³y pobyt ludzi.
d) zajmuj¹cym na podstawie decyzji o przydziale lokale w domach przeznaczonych do sprzeda¿y pod
inwestycje, je¿eli plany miasta przemawiaj¹ za
opró¿nieniem lokalu.
2) wystêpuj¹cym o zamianê dotychczas zajmowanego lokalu samodzielnego na lokal o mniejszej powierzchni u¿ytkowej,
3) posiadaj¹cym umowê u¿yczenia strychu do adaptacji po spe³nieniu wszystkich wymogów okrelonych
w wydanym pozwoleniu na budowê i dokonanym
odbiorze technicznym.
§ 10
1. Lokale socjalne wynajmuje siê wy³¹cznie osobom:
a) niemaj¹cym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajduj¹cym siê w niedostatku; zamieszkuj¹cym w lokalu, w którym powierzchnia mieszkalna
przypadaj¹ca na cz³onka gospodarstwa domowego
wynosi mniej ni¿ 5 m2 i której dochód nie przekracza 75% najni¿szej emerytury w gospodarstwach
jednoosobowych oraz 50% najni¿szej emerytury w
gospodarstwach wieloosobowych na cz³onka rodziny.
Za podstawê przyjmuje siê wysokoæ dochodu z 3
ostatnich miesiêcy obliczanego zgodnie z definicj¹
zawart¹ w art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
b) wykwaterowywanym z lokalu na podstawie prawomocnego wyroku s¹dowego przyznaj¹cego prawo
do takiego lokalu lub na podstawie wydanych i nie
wykonanych przed dniem wejcia w ¿ycie ustawy o
najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych prawomocnych wyroków s¹dowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych nakazuj¹cych
opró¿nienie i opuszczenie lokalu.
2. Umowê na lokal socjalny zawiera siê na okres 1 r.
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3. W przypadku ustalenia warunków uzasadniaj¹cych
kontynuowanie najmu lokalu socjalnego umowa mo¿e
byæ przed³u¿ona.
4. Osoba, której przys³uguje lokal socjalny, zostaje usuniêta z listy osób oczekuj¹cych na lokal socjalny w przypadku trzykrotnej odmowy przyjêcia proponowanych
jej lokali.
§ 11
Osobom opuszczaj¹cym dom dziecka w wyniku osi¹gniêcia pe³noletnoci mo¿na przyznaæ lokal, je¿eli przed
przyjêciem do domu dziecka posiada³y sta³y pobyt w
Sopocie.
Rozdzia³ IV
Zamiany mieszkañ
§ 12
1. Zamiany lokalu mieszkalnego mog¹ dokonaæ wy³¹cznie osoby posiadaj¹ce tytu³ prawny do lokalu mieszkalnego jeli lokal ten nie jest obci¹¿ony zaleg³ociami
nale¿nych op³at.
2. Najemca mo¿e dokonaæ zamiany na inny lokal mieszkalny za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego.
§ 13
Nie zezwala siê na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku na osobê bêdzie przypadaæ mniej ni¿ 5 m2 powierzchni ³¹cznej pokoi lub gdy zamiana mo¿e byæ sprzeczna z
interesem spo³ecznym.
§ 14
Zamiana mieszkañ wspólnych, tj. zajmowanych przez
wiêcej ni¿ jednego najemcê, wymaga zgody Prezydenta
Miasta Sopotu.
§ 15
Zamiana mieszkañ, gdy ró¿nica zamienianych powierzchni u¿ytkowych przekracza 50%, wymaga zgody
Prezydenta Miasta Sopotu.
Rozdzia³ V
Zasady postêpowania w przypadku zwolnienia siê
czêci lokalu wspólnego oraz w stosunku do osób
pozosta³ych w lokalu bez tytu³u prawnego
§ 16
1. Najemca lokalu wspólnego, nieposiadaj¹cy zad³u¿enia
wobec gminy, po zwolnieniu siê czêci lokalu mo¿e
uzyskaæ najem ca³ego lokalu w przypadku, gdy jego
przebudowa nie jest mo¿liwa z przyczyn technicznych
lub by³aby niecelowa, a powierzchnia ca³ego lokalu nie
przekracza 80 m2.
2. W przypadku lokalu wspólnego, po zwolnieniu siê czêci lokalu, gdy jego przebudowa nie jest mo¿liwa z przyczyn technicznych lub by³aby niecelowa, a powierzchnia u¿ytkowa ca³ego lokalu przekracza 80 m2, Prezydent Miasta mo¿e: na wniosek najemcy nieposiadaj¹cego zad³u¿enia wobec gminy zawrzeæ umowê o najem ca³ego lokalu na zasadzie czynszu wolnego, zaproponowaæ inny lokal lub sprzedaæ najemcy lokal wraz
z pustostanem.
3. W ust. 2 § 16 dopuszcza siê mo¿liwoæ przekroczenia
do 50% normatywnej powierzchni u¿ytkowej okrelonej w § 5 ust. 1.
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4. W przypadku, gdy nie zachodz¹ okolicznoci wyszczególnione w ust. 1 i ust. 2 § 16 wynajmuj¹cemu przys³uguje prawo zawarcia umowy najmu z inn¹ osob¹.
§ 17
Najemca lokalu wspólnego zajmowanego przez wiêcej ni¿ dwie rodziny, nieposiadaj¹cy zad³u¿enia wobec
gminy, w przypadku opró¿nienia czêci lokalu ma prawo
wyst¹piæ o najem zwolnionej czêci bez ograniczenia
powierzchni.
§ 18
1. W razie opuszczenia przez najemcê lokalu mieszkalnego i pozostawienie w nim osób zamieszkuj¹cych wspólnie z najemc¹ przez co najmniej ostatnie 5 lat oraz maj¹cych w nim sta³e zameldowanie, umowa o najem tego
lokalu mo¿e byæ zawarta z dzieæmi, osobami przysposobionymi, rodzicami i pe³noletnim rodzeñstwem, je¿eli osoby te nie posiadaj¹ tytu³u prawnego do innego
lokalu mieszkalnego.
2. W przypadku, gdy najemca lokalu wymienionego w pkt
1 uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu, pozostawienie osób bliskich w dotychczas zajmowanym lokalu
i zawarcie umowy o najem jest mo¿liwe tylko w sytuacji, gdy przekwaterowanie do nowego lokalu wszystkich osób spowodowa³oby przegêszczenie poni¿ej
5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobê.
§ 19
O zawarcie umowy najmu mog¹ tak¿e wyst¹piæ osoby
zajmuj¹ce dotychczas okal socjalny, je¿eli po up³ywie terminu obowi¹zywania umowy o najem ich sytuacja materialna nie kwalifikuje do ponownego zawarcia umowy o
najem lokalu socjalnego, a w trakcie zamieszkiwania w
tym lokalu nie zalega³y z op³atami, utrzymywa³y lokal w
nale¿ytym stanie b¹d podnios³y jego standard.
§ 20
O zawarcie umowy najmu na lokal z zasobów Gminy
nie mog¹ ubiegaæ siê osoby, które posiadaj¹ lub posiada³y tytu³ prawny do lokalu mieszkalnego.
Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 21
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Sopotu.
§ 22
W szczególnie uzasadnionych, wyj¹tkowych przypadkach Prezydent Miasta Sopotu mo¿e, po zasiêgniêciu
opinii Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta wyraziæ zgodê
na zawarcie umowy o najem lokalu z osobami nie spe³niaj¹cymi warunków okrelonych w niniejszej uchwale.
§ 23
Traci moc Uchwa³a Nr XVIII/212/96 Rady Miasta Sopotu z dnia 25 stycznia 1996 r. w sprawie okrelenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu
powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoci.
§ 24
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
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jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

1148
ZARZ¥DZENIE Nr 10/2003
Starosty S³upskiego
z dnia 24 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañców w domach pomocy spo³ecznej.
Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 z pón. zm.) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
Ustala siê na wniosek dyrektorów domów pomocy
spo³ecznej miesiêczny koszt utrzymania mieszkañców w
2003 r. w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) Dom Pomocy Spo³ecznej w Machowinie
1.671,66 z³
b) Dom Pomocy Spo³ecznej w Machowinku
1.673,88 z³
c) Dom Pomocy Spo³ecznej w Przytocku 1.713,67 z³
d) Dom Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie 1.564,52 z³
§2
Nadzór nad wykonaniem zarz¹dzenia powierza siê
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w S³upsku.
§3
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Starosta
Z. Ko³odziejski

1149
UCHWA£A Nr VI/71/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXV/236/2001 Rady
Gminy Tczew z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie utworzenia sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329,
Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943,
z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12
poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104,
Nr 122 poz. 1320, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 111 poz.
1194, Nr 144 poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 141
poz. 1185, Nr 113 poz. 984) po uzyskaniu pozytywnej opinii Pomorskiego Kuratora Owiaty w Gdañsku, Rada
Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:

§1
Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Rady Gminy Tczew Nr XXV/
236/2001 z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie utworzenia
sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz granic ich
obwodów otrzymuje now¹ treæ:
I. Granice obwodów publicznych gimnazjów Gminy
Tczew.
1. Gimnazjum w D¹brówce
Do obwodu Gimnazjum w D¹brówce nale¿¹ miejscowoci:
1. Mi³ob¹dz
2. Ma³y Mi³ob¹dz
3. Malenin
4. Miecin
5. D¹brówka
6. Szpêgawa
7. Zaj¹czkowo
8. Zaj¹czkowo  Dworzec
9. Turze
10. Ma³¿ewko
11. Ma³¿ewo
12. Dalwin
13. Szczerbiêcin
14. Rukosin
15. £ukocin
16. Lubiszewo
17. Stanis³awie
18. Rokitki
19. wietlikowo
20. Damaszka
2. Gimnazjum w Gniszewie
Do obwodu Gimnazjum w Gniszewie nale¿¹ miejscowoci:
1. Gniszewo
2. liwiny
3. Waæmierek
4. Czarlin
5. Swaro¿yn
6. Zabagno
7. Liniewko
8. Zwierzynek
9. Swaro¿yn M³ynki
10. Goszyn
11. Boroszewo
12. Wêdkowy
13. Ba³dowo
14. Knybawa
II. Granice obwodów publicznych szkó³ podstawowych
Gminy Tczew.
1. Szko³a Podstawowa w Lubiszewie
Do obwodu Szko³y Podstawowej w Lubiszewie nale¿¹ miejscowoci:
1. Lubiszewo
2. Rokitki
3. Szpêgawa
4. Stanis³awie
2. Zespó³ Kszta³cenia i Wychowania w Swaro¿ynie.
Do obwodu Zespo³u Kszta³cenia i Wychowania w
Swaro¿ynie nale¿¹ miejscowoci:
1. Swaro¿yn
2. Swaro¿yn M³ynki
3. Zabagno
4. Liniewko
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5. Zwierzynek
6. Goszyn
7. Gniszewo
8. liwiny
9. Waæmierek
10. Czarlin
11. Ba³dowo
12. Knybawa
13. Wêdkowy
3. Szko³a Podstawowa w Mi³ob¹dzu.
Do obwodu Szko³y Podstawowej w Mi³ob¹dzu nale¿¹
miejscowoci:
1. Mi³ob¹dz
2. Ma³y Mi³ob¹dz
3. Malenin
4. Miecin
5. D¹brówka
6. Zaj¹czkowo
7. Zaj¹czkowo-Dworzec
4. Zespó³ Kszta³cenia i Wychowania w Turzu.
Do obwodu Zespo³u Kszta³cenia i Wychowania w Turzu nale¿¹ miejscowoci:
1. Turze
2. Ma³¿ewko
3. Ma³¿ewo
4. Dalwin
5. Szczerbiêcin
6. Rukosin
7. £ukocin
8. wietlikowo
9. Boroszewo
10. Damaszka
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk

1150
UCHWA£A Nr VI/76/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cego na terenie
Gminy Tczew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2001 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747) Rada
Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Gminy uchwala regulamin dostarczania wody i
odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy na terenie Gminy
Tczew, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Jonaczyk
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/76/2003
Rady Gminy Tczew
z dnia 26 marca 2003 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW GMINA TCZEW
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Celem niniejszego regulaminu jest:
1) okrelenie praw i obowi¹zków przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego EBERGOAGVA S.C. 83-110
Tczew, Al. Zwyciêstwa 3F/6 oraz odbiorców us³ug
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych wiadczonych przez to
przedsiêbiorstwo, wynikaj¹cych z ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy,
2) ustanowienie warunków przy³¹czania do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy,
3) udostêpnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom
us³ug informacji o mo¿liwociach dostêpu i warunkach
przy³¹czenia do sieci,
4) udostêpnienie istniej¹cym i przysz³ym odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw i obowi¹zków przedsiêbiorstw wodoci¹gowo-kanalizacyjnych i odbiorców
us³ug.
Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug wiadczonych
przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne
§2
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowi¹zek zapewniæ:
1) zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i
kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilociach oraz dostaw wody i odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e
zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ dostarczanej wody i odprowadzanych cieków,
2) spe³nienie wymagañ w zakresie jakoci us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych, okrelonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odprowadzania cieków,
3) spe³nienie warunków wprowadzania ograniczeñ
dostarczenia wody w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru, okrelonych w zezwoleniu, o którym mowa
w pkt 2.
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§3
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo-kanalizacyjne oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci przedsiêbiorstwa, w szczególnoci do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,
2) zabezpieczenia przed dostêpem osób nie uprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest
wodomierz,
3) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
4) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego
wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ w
celach okrelonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
5) poinformowania przedsiêbiorstwa wodoci¹gowokanalizacyjnego o w³asnych ujêciach wody, w celu
prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie
cieków,
6) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
Rozdzia³ 3
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania
umów z odbiorcami us³ug
§4
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków okrelaja przepisy art. 6 ustawy.
§5
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków zawartej miêdzy przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym a odbiorc¹ us³ug.
§6
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne jest
obowi¹zane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê
lub odprowadzenie cieków z osob¹, której nieruchomoæ
zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
§7
1. Umowa, o której mowa w § 5 zawiera w szczególnoci
postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,

5) dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren
nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy us³ug,
6) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w
art. 18 ustawy,
7) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 stanowi¹
delegacja i upowa¿nienie podpisane przez kierownika
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomoci us³ug, w szczególnoci
obejmuj¹ce: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolê korzystania z us³ug zgodnie z umow¹.
§8
Umowa, o której mowa w § 5 mo¿e byæ zawarta z osob¹ która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu
budowlanego, do którego ma byæ dostarczana woda lub
z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki albo z osob¹,
która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
§9
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa, o której mowa w § 4, zawierana
jest z w³acicielem budynku lub z zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
§ 10
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjnego zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o
których mowa w § 8 i 9, je¿eli:
1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym,
2) zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania
Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym odnonie ich typu,
3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
4) wnioskodawca i przedsiêbiorstwo wodoci¹gowokanalizacyjne ustalili sposób rozliczeñ ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania,
5) mo¿liwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw wody w pozosta³ych lokalach.
§ 11
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e
wyraziæ zgodê na zawarcie umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, których mowa w § 8 i 9 równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w § 10
§ 12
Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony
protoko³ów z prób i odbiorów prac budowlano-monta¿owych wykonanych w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci.
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§ 13

§ 18

Treæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie
cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków stron,
wynikaj¹cych z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz niniejszego regulaminu.

Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia, o którym mowa
w art. 27 ustawy:
1) odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzone cieki w terminie 7 dni od
daty dostarczenia rachunku,
2) zg³oszenie przez odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,
3) w przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona
zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci, a na ¿¹danie odbiorcy us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu
14 dni od daty za³o¿enia wniosku w tej sprawie.

§ 14
W przypadku zmiany odbiorcy us³ug, nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorc¹.
§ 15
Taryfowe ceny i stawki op³at, jako okrelane, zgodnie z
przepisami ustawy przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne i zatwierdzane uchwa³¹ rady gminy, nie
podlegaj¹ ustalaniu w oparciu o umowê o zaopatrzenie
w wodê i odprowadzanie cieków.
§ 16
Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez
odbiorcê us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany
ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug,
okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj,
iloæ, iloæ w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug,
równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.
Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ w oparciu
o ceny i stawki op³at ustalone w taryfach
§ 17
Podstawowe zasady rozliczeñ za zaopatrzenie w wodê
i odprowadzanie cieków okrelaj¹ przepisy ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków stanowi¹, ¿e:
1) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zborowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjne z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczonej wody
i odprowadzonych cieków,
2) iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala
siê na podstawie wskazania wodomierza g³ównego, g³ównego w przypadku jego braku o przeciêtne
normy zu¿ycia wody, ustalane na podstawie rozporz¹dzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy,
3) iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych,
4) w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie umowy jako równ¹ iloæ wody pobranej lub okrelonej
w umowie,
5) w rozliczeniach odprowadzonych cieków, iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie
w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel
ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug,
6) je¿eli odprowadzaj¹cym cieki jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ
odprowadzanych cieków ustala siê w umowie miêdzy dostawc¹ a odbiorc¹ cieków, z uwzglêdnieniem
udokumentowanej iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody
do celów produkcyjnych i technologicznych.

Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czenia do sieci
§ 19
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych realizowanej i finansowanej przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne oraz przez osobê ubiegaj¹ce siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci okrelaj¹ przepisy ustawy, stanowi¹c:
1) przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjne s¹
obowi¹zane zapewniæ realizacjê budowy i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, ustalonych przez gminê w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym
w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
2) realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni
wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do
lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci,
3) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza
g³ównego pokrywa przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, a urz¹dzenia pomiarowego odbiorca us³ug.
§ 20
1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne w³acicieli lub
zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan inwestycyjny przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizycyjnego,
mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt, w porozumieniu z tym przedsiêbiorstwem i gmin¹, urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z
us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ odp³atnemu przekazaniu gminie lub w przedsiêbiorstwu
wodoci¹gowo-kanalizacyjnemu na zasadach okrelonych w art. 31 ustawy.
§ 21
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie i po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych
przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne,
zwanych dalej warunkiem przy³¹czenia.
§ 22
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, posiadaj¹ca
tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która ma
byæ przy³¹czona do sieci,
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2. Osoba, o której mowa w ust. 1, sk³ada w przedsiêbiorstwie wodoci¹gowo-kanalizacyjnym wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustal przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
§ 23
1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowo i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w
szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne,
u¿ytkowe...) w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹ca usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 24
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne okrela
warunki przy³¹czenia i przekazuje wnioskodawcy wraz
z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym
mowa w § 17
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia
ich okrelenia.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsce i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda i
odprowadzane s¹ cieki,
3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci odprowadzanych cieków,
4) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§ 25
1. Umowa o przy³¹czenia w szczególnoci okrela
1) strony zawieraj¹ce umowê,
2) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzeniem
prób i odbiorów koñcowych, wykonanych przez
strony,
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okrelonych w warunkach przy³¹czenia,

4) terminy:
a) zakoñczenie budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego
odbioru przy³¹cza,
5) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê i odprowadzenia cieków,
6) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków
umowy o przy³¹czenie.
§ 26
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych i budowlano-monta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzone przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzone przez strony w protoko³ach, których
wzory okrela przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
Rozdzia³ 6
Mo¿liwoci dostêpu do us³ug
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
§ 27
Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo- kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci
tych us³ug:
1) w urzêdach gmin, które udostêpniaj¹ nieodp³atnie
wgl¹d:
a) w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) w regulamin wiadczenia us³ug,
d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzenia cieków,
2) w przedsiêbiorstwach wodoci¹gowo-kanalizacyjnych, udostêpniaj¹cych nieodp³atnie:
a) wgl¹d w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) w plany inwestycyjne,
c) w regulamin wiadczenia us³ug.
Rozdzia³ 7
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych
cieków, a w szczególnoci sposoby
za³atwiania reklamacji i wymiany informacji
§ 28
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do udzielania odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia
w wodê i odprowadzania cieków oraz awarii urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków nie mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ wa-
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runki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenia us³ug, w
szczególnoci gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska,
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków, o którym mowa w ust. 2, przedsiêbiorstwo
niezw³ocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 29
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania informacji
odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków:
1) udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia
przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia, wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
§ 30
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do zawiadomienia odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków z wyprzedzeniem
umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§ 31
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego w siedzibie
przedsiêbiorstwa, listem poleconym lub za pomoc¹
poczty elektronicznej i rozpatrywane s¹ przez zarz¹d
przedsiêbiorstwa.
3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do powiadomienia zainteresowanego o
sposobie za³atwiania reklamacji w terminie 14 dni od
daty wp³ywu.
Rozdzia³ 8
Postanowienia koñcowe
§ 32
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
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UCHWA£A Nr VIII/47/2003
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 11 kwietnia 2003 r.
w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Orodkowi Kultury w Prabutach.
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41,
poz. 364 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2001 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 214, poz. 1806) uchwala siê co nastêpuje:
§1
Nadaje siê Miejsko Gminnemu Orodkowi Kultury w
Prabutach statut w brzmieniu jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Fedoruk
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VIII/47/2003
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 11 kwietnia 2003 r.
STATUT
Miejsko Gminnego Orodka Kultury w Prabutach
I. Postanowienia ogólne
§1
Miejsko Gminny Orodek Kultury w Prabutach, zwany
dalej Orodkiem Kultury jest instytucj¹ kultury, utworzon¹ na mocy Uchwa³y Rady Miejskiej w Prabutach z dnia
11 kwietnia 2003 r. Nr VIII/47/2003
§2
1. Orodek Kultury w skrócie MGOK dzia³a na podstawie:
 ustawy o samorz¹dzie terytorialnym z dnia 8 marca
1990 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)
 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci
kulturalnej z dnia 25 padziernika 1991 r. (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr13 poz. 123).
2. Postanowienia niniejszego statutu.
§3
Orodek Kultury jest instytucj¹ kultury prowadz¹c¹
dzia³alnoæ w szczególnoci w zakresie upowszechniania kultury, a dzia³alnoci¹ swoj¹ obejmuje gminê i miasto Prabuty.
§4
Siedzib¹ Miejsko Gminnego Orodka Kultury jest obiekt
przy ul. £¹kowej 22 w Prabutach.
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§5
1. Organizatorem Orodka Kultury jest Rada Miejska w
Prabutach
2. Orodek Kultury wpisany jest do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.
3. Orodek Kultury posiada osobowoæ prawn¹.
II. Cele i zadania Orodka Kultury
§6
Podstawowym celem Orodka Kultury jest stymulowanie oraz rozwój aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze mieszkañców gminy i miasta Prabuty.
§7
1. MGOK realizuje zadania w dziedzinie wychowania,
edukacji i upowszechniania kultury oraz prowadzi wielokierunkow¹ dzia³alnoæ w zakresie rozwoju aktywnego wypoczynku poprzez rekreacjê ruchow¹, na podstawie w³asnego programu dzia³ania.
2. Do podstawowych zadañ instytucji nale¿y w szczególnoci:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukê,
2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostêpnianie dóbr kultury,
3) integrowanie spo³ecznoci lokalnej poprzez wspó³tworzenie warunków do kultywowania i rozwijania
rodowiskowych wartoci kulturowych,
4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedz¹ i
sztuk¹,
5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb
oraz zainteresowañ kulturalnych,
6) wspomaganie samoorganizacji ruchu kulturalnego,
w tym grup defaworyzowanych,
7) prowadzenie dzia³alnoci informacyjnej dotycz¹cej
¿ycia spo³eczno  kulturalnego w gminie i miecie
Prabuty poprzez media elektroniczne i wydawnictwa,
8) wspó³dzia³anie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach w
kraju i za granic¹.

3. Nazwy i zakres przedmiotowy organów pomocniczych,
opiniodawczych i doradczych dyrektora okrela regulamin organizacyjny Orodka Kultury.
§ 11
Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Orodka Kultury okrela Regulamin Organizacyjny MGOK nadawany
przez dyrektora Orodka Kultury, po zasiêgniêciu opinii
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.
IV. Maj¹tek i finanse Orodka Kultury
§ 12
1. Orodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków, kieruj¹c siê zasadami efektywnoci ich wykorzystania.
2. Orodek Kultury mo¿e zbywaæ rodki trwa³e. Przy zbywaniu rodków trwa³ych stosuje siê odpowiednie przepisy dotycz¹ce przedsiêbiorstw pañstwowych.
3. Podstawa gospodarki finansowej instytucji kultury jest
plan dzia³alnoci instytucji, zatwierdzany przez dyrektora z zachowaniem wysokoci dotacji organizatora.
§ 13
1. Orodek Kultury prowadzi gospodarkê finansow¹ na
zasadach okrelonych w ustawie o organizowaniu i
prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej.
2. rodki finansowe na dzia³alnoæ i funkcjonowanie
Orodka Kultury pochodz¹ z:
1) rocznej dotacji przyznanej przez organizatora,
2) wp³ywów uzyskiwanych z prowadzonej dzia³alnoci,
3) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
4) dzia³alnoci gospodarczej w zakresie zbie¿nym z jego
dzia³alnoci¹ podstawow¹,
5) oraz innych róde³.
§ 14

III. Organy zarz¹dzaj¹ce, nadzoruj¹ce i doradcze

1. MGOK mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wed³ug ogólnych zasad okrelonych odrêbnymi przepisami.
2. rodki uzyskane z dzia³alnoci gospodarczej mog¹ byæ
wykorzystane wy³¹cznie w celu finansowania dzia³alnoci merytorycznej Orodka Kultury.

§8

§ 15

1. Orodek Kultury zarz¹dzany jest przez Dyrektora, którego powo³uje i odwo³uje Burmistrz Miasta i Gminy
Prabuty na zasadach i w trybie okrelonym w przepisach odrêbnych.
2. Dyrektor zarz¹dza ca³okszta³tem dzia³alnoci Orodka
Kultury i reprezentuje Orodek na zewn¹trz. Jest odpowiedzialny za prawid³ow¹ dzia³alnoæ merytoryczn¹, finansow¹ i gospodarcz¹ instytucji.

Podstaw¹ gospodarki finansowej Orodka Kultury jest
roczny plan finansowy.

§9
Bezporedni nadzór nad Orodkiem Kultury sprawuje
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.
§ 10
1. W Orodku Kultury mog¹ dzia³aæ zespo³y i kolegia jako
organy pomocnicze, opiniodawcze i doradcze dyrektora.
2. Zespo³y i kolegia powo³uje w drodze zarz¹dzenia wewnêtrznego dyrektor Orodka Kultury.

V. Postanowienia koñcowe
§ 16
1. Przekszta³cenia, podzia³u i likwidacji Orodka Kultury
mo¿e dokonaæ Rada Miejska w Prabutach na warunkach i w trybie przewidywanym w przepisach odrêbnych.
2. Zmiany statutu mog¹ nast¹piæ w trybie w³aciwym dla
jego uchwalenia.
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UCHWA£A Nr VII/74/2003
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 17 kwietnia 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Karsin.
Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 7 kwietnia 1997 r.
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (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 z pón. zm.), Rada Gminy w Karsinie uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Karsin, stanowi¹cy za³. Nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXXII/228/2001 Rady Gminy w
Karsinie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Karsin, zmieniona Uchwa³¹ Nr XXXIII/237/
2001 z dnia 28 wrzenia 2001 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
B. Studziñski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VII/74/2003
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 17 kwietnia 2003 r.
STATUT GMINY KARSIN
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Statut Gminy obejmuje:
1) ustrój Gminy Karsin,
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
Karsin i komisji Rady Gminy,
4) tryb pracy Wójta Gminy Karsin,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Karsin,
6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Karsin,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Karsin,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Karsin,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Karsin,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Karsin,
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6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Karsin.
Rozdzia³ II
Gmina
§3
1. Gmina Karsin jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego
samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
§4
1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Kocierskim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 169, 2 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa, stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1* Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa oraz  stosownie do potrzeb lub tradycji 
inne jednostki pomocnicze.
4. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy stanowi za³¹cznik nr 2 Statutu.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi
za³¹cznik nr 3 Statutu.
§6
1. Gmina posiada herb, którego wzór okrela za³¹cznik
nr 4 Statutu.
2. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Karsin.
Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy
§7
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹.
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
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.
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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§8

Uchwa³y, o jakich mowa w § 7 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§9
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma prawo uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej (so³tys) mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie
ma jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 10
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 11
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta Gminy w zakresie, w jakim wykonuje on
uchwa³y Rady.
2. Wójt Gminy i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹
Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 12
1)
2)
3)
4)
5)
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Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
Przewodnicz¹cy,
dwóch Wiceprzewodnicz¹cych,
Komisja Rewizyjna,
komisje sta³e, wymienione w Statucie,
dorane komisje do okrelonych zadañ.
§ 13

1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Turystyki, Ochrony rodowiska i Rolnictwa,
3) Owiaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu,
4) Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego,
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 3 komisji sta³ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 14
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
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
mo¿e obejmowaæ sprawozdanie Wójta Gminy poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
§ 15
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 16
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej
najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakatuj¹ce stanowisko.
§ 17
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 16 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y inn¹, ni¿ Przewodnicz¹cy, osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy
mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika.
4. Pe³nomocnikiem Przewodnicz¹cego mo¿e byæ wy³¹cznie radny.
§ 18
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cych nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§ 19
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy starszy wiekiem
§ 20
W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodnicz¹cego oraz starszego wiekiem Wiceprzewodnicz¹cego Rady, do kolejnego Wiceprzewodnicz¹cego § 18
stosuje siê odpowiednio.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 22
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Urz¹d Gminy.
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Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady

3. Przebieg sesji

1. Sesje Rady

Wójt Gminy obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i
odbyciu sesji.

§ 23
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 24
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.

§ 27

§ 28
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 29
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 30
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 koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§ 31

2. Przygotowanie sesji

1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 25 ust. 4.

§ 25

§ 32

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  jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesji powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w
inny sposób zwyczajowo przyjêty.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 26
1. W sesjach Rady uczestnicz¹ Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
2. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.

1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 33
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego
lub Wiceprzewodnicz¹cy starszy wiekiem.
3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e przekazaæ prowadzenie
obrad sesji Wiceprzewodnicz¹cemu.
§ 34
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram sesjê Rady
Gminy Karsin.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
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§ 35

§ 41

Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom, które swoim
zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek
obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.

§ 36
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta Gminy w okresie
miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
6) wolne wnioski i informacje.
§ 37
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 36 pkt 3 sk³ada Wójt
Gminy lub wyznaczony przez niego pracownik Urzêdu
Gminy.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 38
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta Gminy.
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 jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt Gminy lub
w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez
Wójta.
§ 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.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. § 38 ust. 5 i 6 stosuje siê odpowiednio.
§ 40
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.

§ 42
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u 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 ustawy do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
§ 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.
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1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam
sesjê Rady Gminy Karsin.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 47
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 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
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia przez radnych protoko³u.
§ 50
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i
protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 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.
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2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.
§ 52
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych, teksty przyjêtych przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia
osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi Gminy najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.
§ 53
1. Obs³ugê biurow¹ sesji sprawuj¹ wyznaczeni pracownicy Urzêdu Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym
Rady.
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§ 54
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 23 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 23
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 55
1. Z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ mo¿e wyst¹piæ:
 Wójt,
 Przewodnicz¹cy Rady,
 komisja,
 klub radnych,
 co najmniej 3 radnych.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach
finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego lub adwokata.
§ 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.
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§ 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 Wójta.
§ 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
1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
4. Procedura g³osowania
§ 60
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 61
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹
radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub
ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
3. W czasie g³osowania jawnego g³osy zlicza jeden z Wiceprzewodnicz¹cych lub radny wyznaczony przez Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 62
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. 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.
§ 63
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.
§ 64
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje
wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te
poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 64 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 65
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a,
co najmniej jeden g³os wiêcej 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.
§ 66
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i
wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przy ustawowym sk³adzie
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15 radnych przechodzi wniosek lub kandydatura które
uzyska³y co najmniej 8 wa¿nie oddanych g³osów za
wnioskiem lub kandydatur¹.
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dejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
§ 76

1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
okrela za³¹cznik nr 5 Statutu, natomiast zakres zadañ
komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.

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

§ 68

§ 77

1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

1. Radny otrzymuje 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.

5. Komisje Rady
§ 67

§ 69
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
§ 70
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy lub zastêpca
przewodnicz¹cego, wybrany przez cz³onków danej komisji w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 71
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych, co najmniej dwa razy
w roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z
dzia³alnoci komisji.
§ 72
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci, co najmniej po³owy sk³adu komisji.
6. Radni
§ 73
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ na
sesji lub komisji Przewodnicz¹cemu.
§ 74
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ raz w roku.
2. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 75
1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada po-

7. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 78
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 79
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba, ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 80
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków w liczbie piêciu radnych.
2. Przewodnicz¹cego i Zastêpcê Przewodnicz¹cego wybiera Komisja Rewizyjna zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w g³osowaniu jawnym.
§ 81
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca.
§ 82
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
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od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 3 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
W przypadku wyst¹pienia sytuacji wymienionej w ust.
4 Komisja zawiesza posiedzenie do czasu uzyskania
rozstrzygniêcia Rady Gminy na najbli¿szej sesji.
2. Zasady kontroli
§ 83

1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych pod wzglêdem:
 zgodnoci z prawem,
 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.
§ 84
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w
uchwa³ach Rady.
§ 85
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
2) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.
§ 86
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie
ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez
Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objêtej planem, o jakim mowa w ust. 1.
§ 87
Kontrole nie powinny trwaæ d³u¿ej ni¿ 3 dni robocze.
§ 88
1. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
2. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 1-2 wykonywane s¹ niezw³ocznie.

4. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê.
§ 89
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 § 83 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
§ 90
1. Kontroli dokonuj¹ w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo³y
kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z trzech cz³onków
Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do
przeprowadzenia kontroli.
4. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 3.
§ 91
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta Gminy, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta Gminy, kontroluj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 92
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 odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2,
obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce
osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ uzupe³niaj¹cych
wyjanieñ.
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§ 93

Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 94
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
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 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.
§ 95
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 96
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady zastrze¿enie do protoko³u z kontroli w terminie 7 dni.
2. Zastrze¿enia o których mowa w ust. 1 Komisja Rewizyjna rozpatruje w terminie 7dni.
§ 97
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
§ 98
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) przybli¿one terminy odbywania posiedzeñ,
2) przybli¿one terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli.
§ 99
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia
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30 stycznia ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 100
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
§ 101
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 102
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt
Gminy.
§ 103
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.
§ 104
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.
§ 105
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.
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Rozdzia³ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych

§ 115
Wójt Gminy uczestniczy w sesjach Rady.

§ 106

§ 116

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.

Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia wójta na ich posiedzenie, po uprzednim powiadomieniu w trybie zwyczajowo przyjêtym.

§ 107
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 108
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 109
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.
§ 110
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 111
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
§ 112
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i
opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 113
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt Gminy
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ IX
Tryb pracy Wójta Gminy
§ 114
Wójt Gminy 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.

§ 117
Zastêpca Wójta Gminy lub Sekretarz Gminy przejmuje
wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w § 115-§ 117 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta
Gminy.
Rozdzia³ X
Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§ 118
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
§ 119
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 120
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady, w dniach pracy Urzêdu Gminy,
w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta Gminy oraz Urzêdu udostêpniane s¹ w Referacie Organizacyjnym Urzêdu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§ 121
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 118 i 119 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§ 122
Uprawnienia okrelone w § 118 i 119 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.
Rozdzia³ XI
Pracownicy samorz¹dowi
§ 123
W Urzêdzie Gminy na podstawie mianowania zatrudnia siê pracowników na nastêpuj¹cych stanowiskach:
1. Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej;
2. Kierownik Referatu Rolnictwa i Integracji Europejskiej.
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Poz. 1152, 1153
Rozdzia³ XII
Postanowienia koñcowe
§ 124

Zmiany niniejszego Statutu mog¹ byæ dokonywane w
trybie w³aciwym dla jego uchwalania.
Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy Karsin
Uchwa³a Rady Gminy Nr VII/74/2003
z dnia 17 kwietnia 2003 r.
WYKAZ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KARSIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Urz¹d Gminy w Karsinie,
Dom Kultury w Karsinie,
Dom Kultury w Wielu,
Dom Kultury w Osowie,
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu,
Przedszkole Publiczne w Karsinie,
Przedszkole Publiczne w Wielu,
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Karsinie,
Zespó³ Szkó³ w Karsinie,
Zespó³ Szkó³ w Wielu,
Szko³a Podstawowa w Osowie,
Biuro Organizacji Owiaty Samorz¹dowej w Karsin.
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy Karsin
Uchwa³a Rady Gminy Nr VII/74/2003
z dnia 17 kwietnia 2003 r.
PRZEDMIOTOWY ZAKRES DZIA£ANIA
KOMISJI RADY GMINY W KARSINIE

1.
2.

3.

4.

Do zakresu dzia³ania Komisji:
Rewizyjnej nale¿y kontrola prac wójta gminy oraz jednostek podporz¹dkowanych Radzie Gminy;
Turystyki, Ochrony rodowiska i Rolnictwa nale¿¹ sprawy rozwoju gospodarczego w oparciu o istniej¹ce walory turystyczne przy zachowaniu warunków ochrony
rodowiska. Promocja gminy, rozwój agroturystyki.
Rozwój infrastruktury wiejskiej, wodoci¹gi i drogi transportu rolnego. Modernizacja i restrukturyzacja rolnictwa w gminie.
Owiaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu
 sprawy kszta³cenia, wychowania przedszkolnego i
szkolnego dzieci i m³odzie¿y, opieki zdrowotnej, rozwoju kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa kulturalnego i historycznego gminy, sprawy pomocy spo³ecznej,
walki z alkoholizmem i bezrobociem oraz rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Komisja Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego  konstruowanie polityki bud¿etowej gminy, budownictwo i rozwój infrastruktury technicznej wsi, gospodarka komunalna, planowanie przestrzenne.
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1153
UCHWA£A Nr 48/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad sprzeda¿y lokali u¿ytkowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984)  Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê zasady sprzeda¿y lokali u¿ytkowych,
okrelonych w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Nowy Staw.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Sz. Krzy¿ak
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 48/2003
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
Zasady sprzeda¿y lokali u¿ytkowych
1. Sprzeda¿ wolnych lokali u¿ytkowych odbywa siê w
drodze przetargu.
2. Najemcy lub dzier¿awcy lokalu u¿ytkowego przys³uguje pierwszeñstwo jego nabycia pod warunkiem:
 najmu lokalu trwaj¹cego przez okres minimum 5 lata,
 z³o¿enia owiadczenia wyra¿aj¹cego zgodê na ustalon¹ cenê sprzeda¿y lokalu okrelon¹ w zawiadomieniu o przeznaczeniu lokalu do sprzeda¿y
3. Termin do z³o¿enia owiadczenia wynosi 21 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o przeznaczeniu lokalu do
sprzeda¿y.
4. W przypadku gdy najemca nie skorzysta z pierwszeñstwa nabycia w podanym terminie, Burmistrz Miasta
Nowy Staw mo¿e spowodowaæ wypowiedzenie umowy najmu a nastêpnie sprzedaæ lokal u¿ytkowy w drodze przetargu.
5. Cenê wywo³awcz¹ lokalu u¿ytkowego ustala Burmistrz
Miasta Nowy Staw w oparciu o wartoæ sporz¹dzon¹
przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
6. W przypadku nabywania lokalu na zasadzie pierwszeñstwa nabycia przez najemcê zap³ata mo¿e nast¹piæ za
gotówkê lub na raty.
Cena sprzeda¿y lokalu za gotówkê p³atna jest najpóniej w przeddzieñ zawarcia umowy notarialnej.
W przypadku sprzeda¿y ratalnej, pierwsza wp³ata (rata)
nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 20% ceny sprzeda¿y i p³atna jest
najpóniej w przeddzieñ zawarcia aktu notarialnego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

Poz. 1153, 1154, 1155
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Pozosta³¹ cenê sprzeda¿y lokalu u¿ytkowego rozk³ada siê na 9 rat rocznych z terminem zap³aty do 31
marca ka¿dego roku.
Oprocentowanie niesp³aconej czêci ceny sprzeda¿y
lokalu ustala siê w wysokoci 1,5 stopy procentowej
redyskonta weksli stosowanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej ni¿ 4% w skali
roku.
Oprocentowanie zwane dalej odsetkami od kapita³u,
naliczone bêdzie od dnia podpisania aktu notarialnego.
Niesp³acona czêæ nale¿noci za lokal podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.
W przypadku zbycia lokalu u¿ytkowego w drodze
przetargu cena podlega zap³acie nie póniej ni¿ w
przeddzieñ zawarcia aktu notarialnego.
Transakcja sprzeda¿y lokalu z zastosowaniem pierwszeñstwa nabycia nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹c
od wykazania nieruchomoci lokalowej do sprzeda¿y.
Po przekroczeniu terminu okrelonego w pkt 8 z winy
nabywcy, Gminie przys³uguje prawo zbycia lokalu
u¿ytkowego w drodze przetargu.
Koszty przygotowania lokalu do sprzeda¿y oraz koszty sporz¹dzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca.
Lokal sprzedaje siê wraz z sprzeda¿¹ lub oddaniem w
u¿ytkowanie wieczyste, przynale¿nej u³amkowej czêci gruntu pod budynkiem, mieszcz¹cym zbywany lokal.
Pierwsza op³ata roczna z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny gruntu.
W przypadku remontu lokalu u¿ytkowego, po³o¿onego w obrêbie strefy konserwatorskiej (A, E i W  obszar starego miasta) wymagane jest uzyskanie wytycznych konserwatorskich od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku, a nastêpnie uzgodnienie projektu i zezwolenia na prowadzenie robót.
Zbycie lokalu u¿ytkowego na rzecz osoby trzeciej
mo¿e nast¹piæ po uregulowaniu ca³ej kwoty nale¿nej
Gminie z tytu³u ceny sprzeda¿y lokalu u¿ytkowego.
Burmistrz Miasta Nowy Staw ka¿dorazowo rozpatrzy
celowoæ zbycia lokalu u¿ytkowego, a nastêpnie
przed³o¿y Komisjom Sta³ym Rady Miejskiej w Nowym
Stawie stosowny projekt uchwa³y o zbyciu lokalu.

1154
OG£OSZENIE STAROSTY

dydacie do sk³adu powiatowej spo³ecznej rady do spraw
osób niepe³nosprawnych na adres:
Starostwo Powiatowe
Ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice
Starosta
M. Buza

1155
UCHWA£A Nr VI/44/03
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 24 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów: miasta Skarszewy i wsi: Boles³awowo, Bo¿epole Królewskie, Demlin.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124 Nr 100, poz. 1085,Nr 115, poz. 229, Nr 154,
poz. 1804, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112,
Nr 25 poz. 253) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) Rada Miejska w Skarszewach
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dotycz¹ce n/w obszarów:
Miasto Skarszewy:
1) dzia³ka nr 63 i 64, obrêb 6 z terenów zabudowy mieszkaniowej na tereny zabudowy handlowo-mieszkalnej
2) dzia³ka nr 118/2 i 119/2, obrêb 6 z terenów rolnych na
tereny zabudowy mieszkalnej-jednorodzinnej
3) dzia³ka nr 65 (czêæ), obrêb 8 z terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkalnej-jednorodzinnej.
Gmina Skarszewy:
4) wie Boles³awowo  dzia³ka nr 41(czêæ z terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkalnej-jednorodzinnej,
5) wie Bo¿epole Królewskie  dzia³ka nr 151/48 (czêæ)
z terenów rolnych na tereny zabudowy letniskowej,
6) Demlin  dzia³ka nr 206/6, 206/7, 210/2, 205/2 z terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkalnej-jednorodzinnej.
§2
Ustalenia dla wy¿ej wymienionych planów s¹ nastêpuj¹ce:

w sprawie zg³aszania kandydatów do powiatowej spo³ecznej rady do spraw osób niepe³nosprawnych.
Na podstawie art. 44 b ust 1 i 44 c ust 2 Ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych Starosta Chojnicki informuje o mo¿liwoci zg³aszania kandydatów do
powiatowej spo³ecznej rady do spraw osób niepe³nosprawnych.
W terminie 14 dni od ukazania siê niniejszego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym organizacje pozarz¹dowe,
fundacje, przedstawiciele jednostek samorz¹du terytorialnego (powiatów i gmin) mog¹ zg³aszaæ po jednym kan-

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1
1.
2.
3.
4.

Miasto Skarszewy
Nr DZIA£KI 63, 64, obrêb 6
POWIERZCHNIA 0.0573 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
zabudowa handlowo-mieszkalna
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
MU  teren zabudowy us³ugowo-mieszkalnej,
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jedna

Poz. 1155

7.
8.

9.

10.
11.
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b) powierzchnia dzia³ek: ca³a dzia³ka
c) rodzaj zabudowy: zabudowa do dwóch kondygnacji, dach o nachyleniu od 23o do 30o
d) powierzchnia zabudowy: do 50% powierzchni
dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy od poziomu terenu do kalenicy: nie wiêcej ni¿ 12,0 m
f) linia zabudowy: zachowaæ pierzejê ulicy z zabudow¹ ci¹g³¹
g) architektura uwzglêdniaj¹ca warunki konserwatora zabytków
h) tereny zieleni (zieleñ naturalna, urz¹dzona, zbiorniki wodne, zieleñ krajobrazowa i izolacyjna) winny
stanowiæ min. 25% powierzchni dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
Dojazd od ulicy Rzecznej, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu miejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków do kanalizacji miejskiej
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki, z powierzchni utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze do istniej¹cej kanalizacji burzowej
d) energetyka: z istniej¹cej linii NN
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów na
wysypisko miejskie
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Dzia³ka znajduje siê w strefie B ochrony konserwatorskiej, obowi¹zuje zachowanie historycznej linii zabudowy, architektura nawi¹zuj¹ca do charakteru starej
zabudowy. Obowi¹zuje uzgodnienie koncepcji nowej
zabudowy z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
Przed zagospodarowaniem terenu winny byæ przeprowadzone archeologiczne badania ratownicze.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
STAWKA PROCENTOWA
10%

d) powierzchnia zabudowy: do 30% powierzchni dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy od poziomu terenu do kalenicy: nie wiêcej ni¿ 15,0 m poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu.
f) linia zabudowy:nieprzekraczalna linia zabudowy
6.0 m od krawêdzi drogi dojazdowej
g) tereny zieleni (zieleñ naturalna, urz¹dzona, zbiorniki
wodne, zieleñ krajobrazowa i izolacyjna) winny stanowiæ min.30% powierzchni dzia³ki.
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
Dojazd od ulicy dojazdowej, parkowanie na terenie
w³asnej dzia³ki
8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu miejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków do kanalizacji miejskiej
c) odprowadzenie wód opadowych: na terenie w³asnej dzia³ki, d/energetyka: z istniej¹cej linii NN
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów na
wysypisko miejskie
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
dzia³ka znajduje siê w strefie B ochrony konserwatorskie. Obowi¹zuje uzgodnienie koncepcji nowej zabudowy z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
11. STAWKA PROCENTOWA
10%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2
Miasto Skarszewy
Nr DZIA£KI 118/2, 119/2, obrêb 6
POWIERZCHNIA 0,1341 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
zabudowa mieszkaniowa
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren zabudowy mieszkaniowej, Ws  istniej¹ce
oczko wodne
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: dwie, dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek i
ich wspólne zagospodarowanie przez jednego inwestora
b) powierzchnia dzia³ek: ca³a dzia³ka
c) rodzaj zabudowy: zabudowa do dwóch kondygnacji, dach o nachyleniu od 23o do 45o, dopuszcza siê
us³ugi wbudowane nieuci¹¿liwe. Dopuszcza siê budowê gara¿y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1.
2.
3.
4.

7.
8.

Miasto Skarszewy
Nr DZIA£KI 65 (czêæ), obrêb 8
POWIERZCHNIA 0,08 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren zabudowy mieszkaniowej,
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jedna
b) powierzchnia dzia³ek: 0,08 ha
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach dwuspadowy o nachyleniu od 23o do 45o, dopuszcza siê budowê gara¿u.
d) powierzchnia zabudowy: do 25% powierzchni dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy od poziomu terenu do kalenicy: nie wiêcej ni¿ 11,0 m poziom posadowienia parteru do 0,50 m nad poziomem terenu
f) linia zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy jak
na rys. planu
g) tereny zieleni (zieleñ naturalna, urz¹dzona, zbiorniki
wodne, zieleñ krajobrazowa i izolacyjna) winny stanowiæ min.30% powierzchni dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
Dojazd od ulicy Bednarskiej, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu miejskiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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b) cieki: odprowadzenie cieków do kanalizacji miejskiej
c) odprowadzenie wód opadowych: na terenie w³asnej dzia³ki,
d) energetyka: z istniej¹cej linii NN, po jej rozbudowie.
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów na
wysypisko miejskie
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
dzia³ka znajduje siê w strefie A ochrony konserwatorskiej, obowi¹zuje zachowanie historycznego podzia³u na dzia³ki, linii zabudowy, architektura nawi¹zuj¹ca
do charakteru starej zabudowy. Obowi¹zuje uzgodnienie koncepcji nowej zabudowy z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. podczas prac
ziemnych musz¹ byæ prowadzone nadzory archeologiczne.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
11. STAWKA PROCENTOWA
10%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Wie Boles³awowo
Nr DZIA£KI 41 (czêæ)
POWIERZCHNIA 0,39 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
zabudowa mieszkaniowa-jednorodzinna
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren zabudowy mieszkaniowej Kw -droga dojazdowa, wewnêtrzna
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jedna
b) powierzchnia dzia³ek: ca³a dzia³ka
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o nachyleniu oko³o 45o,
dopuszcza siê budowê gara¿y i budynków gospodarczych.
d) powierzchnia zabudowy: do 30% powierzchni dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy od poziomu terenu do kalenicy: nie wiêcej ni¿ 11,0 m poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu.
f) linia zabudowy:nieprzekraczalna linia zabudowy
6.0 m od krawêdzi drogi dojazdowej
g) tereny zieleni (zieleñ naturalna, urz¹dzona, zbiorniki
wodne, zieleñ krajobrazowa i izolacyjna) winny stanowiæ min. 30% powierzchni dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
Dojazd od istniej¹cej ulicy, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê docelowo z wodoci¹gu miejskiego, tymczasowo z ujêcia w³asnego
b) cieki: odprowadzenie cieków docelowo do kanalizacji miejskiej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni. Po realizacji kanalizacji zbiorniki bezodp³ywowe nale¿y zlikwidowaæ.

Poz. 1155

c) odprowadzenie wód opadowych: na terenie w³asnej dzia³ki
d) energetyka: z istniej¹cej linii NN, po jej rozbudowie.
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów na
wysypisko miejskie
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie wystêpuj¹
11. STAWKA PROCENTOWA
10%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 6
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

WIE Bo¿epole Królewskie
Nr DZIA£KI 151/48 (czêæ),
POWIERZCHNIA ok. 4,0 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
zabudowa letniskowa
SYMBOLE NA RYS. PLANU
UTL  teren zabudowy letniskowej, KD  droga dojazdowa, wewnêtrzna, Kx  przejcie piesze, US -sportowo-rekreacyjny ZR  teren rekreacji i zieleni ogólnodostêpnej, ZK  zieleñ krajobrazowo  izolacyjna, KP 
parking
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jak na rysunku planu, dopuszcza siê
³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez jednego inwestora
b) powierzchnia dzia³ek: jak na rys. planu lub wiêksza.
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa, z poddaszem mieszkalnym, dach o nachyleniu zbli¿onym do
45o, dopuszcza siê budowê gara¿u
d) powierzchnia zabudowy: maks. 15% powierzchni
dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy od poziomu terenu do kalenicy: nie wiêcej ni¿ 10,0 m poziom posadowienia parteru do 0,50 m od poziomu terenu.
f) linia zabudowy:nieprzekraczalna linia zabudowy 6.0 m
od krawêdzi drogi dojazdowej
g) tereny zieleni (zieleñ naturalna, urz¹dzona, zbiorniki
wodne, zieleñ krajobrazowa i izolacyjna) winny stanowiæ min. 30% powierzchni dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
dojazd drog¹ gminn¹, oraz projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ KD, szer. w liniach rozgraniczaj¹cych  8,0 m i
KDW  droga wewnêtrzna szer. w liniach rozgraniczaj¹cych 6.0 m KD1  teren przewidziany na poszerzenie
drogi gminnej. Parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki
lub na wydzielonym terenie KP
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków: docelowo do kanalizacji wiejskiej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni. Po realizacji kanalizacji zbiorniki bezodp³ywowe nale¿y zlikwidowaæ.
c) odprowadzenie wód opadowych: na terenie w³asnej
dzia³ki
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d) energetyka: konieczna budowa stacji transformatorowej z lini¹ zasilaj¹c¹ i rozdzielcz¹
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów na
wysypisko gminne
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
teren znajduje siê w pobli¿u Obszaru Chronionego
Krajobrazu, nale¿y wprowadziæ zieleñ krajobrazowoizolacyjn¹ ZK jak na rysunku planu.
11. STAWKA PROCENTOWA
10%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

WIE Demlin
Nr DZIA£KI 206/6, 206/7, 210/2, 205/2
POWIERZCHNIA 1,06 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
SYMBOLE NA RYS. PLANU
MN  teren zabudowy mieszkaniowej, Kw  droga wewnêtrzna
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jak narys. planu. dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez jednego inwestora
b) powierzchnia dzia³ek: nie mniejsza ni¿ na rysunku
planu
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dach o nachyleniu od oko³o
45o, dopuszcza siê budowê gara¿y i budynków
gospodarczych
d) powierzchnia zabudowy: do 30% powierzchni
dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy od poziomu terenu do kalenicy: nie wiêcej ni¿ 11,0 m poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu.
f) linia zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 
6.0 m od krawêdzi drogi dojazdowej, 15 m od drogi gminnej
g) tereny zieleni (zieleñ naturalna, urz¹dzona, zbiorniki wodne, zieleñ krajobrazowa i izolacyjna) winny
stanowiæ min. 30% powierzchni dzia³ki.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z istniej¹cej drogi gminnej o pow. gruntowej i
drog¹ wewnêtrzn¹ Kw szer. 6,0 m
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) odprowadzenie cieków: docelowo do kanalizacji
wiejskiej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do
zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni. Po
realizacji kanalizacji zbiorniki bezodp³ywowe nale¿y zlikwidowaæ.
c) odprowadzenie wód opadowych: na terenie w³asnej dzia³ki
d) energetyka: budowa sieci n/n od stacji transformatorowej I  60 789
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
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f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów na
wysypisko gminne
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
dojazd do dzia³ek wymaga wycinki istniej¹cych drzew
(topole). Wycinkê uzgodniæ z Urzêdem Gminy Skarszewy
11. STAWKA PROCENTOWA
10%
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów
miasta i gminy Skarszewy (za³¹czniki graficzne nr 1, 2,
3, 4, 6, 7).
§4
1. Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w
art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w
wysokoci: 0%.
§5
1. Niniejsze plany zagospodarowania przestrzennego
miasta Skarszewy, obejmuj¹ce obszary wymienione w
§ 1 pkt 1, 2, 3 stanowi¹ jednoczenie zmianê do miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skarszewy, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XXI/67/81 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skarszewach z dnia 30 kwietnia 1981 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 5, poz. 26 z 1981 r.) zmiany: Dz. Urz. Woj. RN w Gdañsku Nr 31, poz. 229 z 1988 r., Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 37,
poz. 193 z 1994 r., który to plan traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu (za³¹cznik graficzny nr 1, 2, 3).
2. Niniejszy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Skarszewy, obejmuj¹cy obszary wymienione w § 1
pkt 4-7, stanowi jednoczenie zmianê do miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarszewy, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr IX/
39/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skarszewach
z dnia 11 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 28,
poz. 196 z 1989 r. z pón. zm., który to plan traci moc
we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu
(za³¹czniki graficzne nr 4, 6, 7).
§6
1. Zobowi¹zuje siê Burmistrza 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 Skarszewy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie
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,
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4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 5 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.

skiego, za wyj¹tkiem pkt 1 § 6, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomor-

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Skarszewy
A. Flis
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