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1316
UCHWA£A Nr III/15/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szemud.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy w brzmieniu stanowi¹cym
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc prawn¹ uchwa³y Rady Gminy Szemud:
1) Nr XXII/181/2000 z dnia 5 wrzenia 2000 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Szemud (Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2000 r. Nr 118 poz. 758),
2) Nr XXXIV/295/2001 z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Szemud (Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2002 r. Nr 20 poz. 496)
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Walkusz

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/15/2002
Rady Gminy Szemud
z dnia 12 grudnia 2002 r.
STATUT GMINY SZEMUD
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Mieszkañcy Gminy Szemud stanowi¹ z mocy prawa
wspólnotê samorz¹dow¹.
2. Siedzib¹ w³adz gminy jest wie Szemud.
3. Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 17
657 ha. Opis granic gminy wraz z mapk¹ stanowi za³¹cznik nr 1* do niniejszego statutu.
4. Gmina ma osobowoæ prawn¹.
5. Samodzielnoæ gminy podlega ochronie prawnej.
6. Herbem gminy jest tarcza dwubarwna: zielona od góry,
niebieska z do³u. Tarcza herbowa przedzielona jest szarf¹ bia³o-czerwon¹ z lewej dolnej strony do prawej górnej. Na tarczy znajduje siê od góry ludowy motyw kaszubski koloru ¿ó³tego oraz gryf kaszubski w barwach
naturalnych w z³otej koronie na g³owie. Na tle dolnej
niebieskiej czêci tarczy znajduje siê tr¹bka pocztowa
koloru z³otego, z której kielicha wychylaj¹ siê 3 z³ote
k³osy zbo¿a i liæ dêbu wraz z 2 ¿o³êdziami. Tarcza herbowa umieszczona jest na bia³ym tle. Pod tarcz¹ wystêpuje wykonany czarnym gotykiem napis ,,GMINA
SZEMUD na tle szarfy koloru ¿ó³tego.
Herb jest znakiem prawnie chronionym. Wzór herbu
stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszego statutu. Zasady
u¿ywania herbu okreli Rada Gminy.
Gmina posiada sztandar. Na awersie p³atu sztandarowego na czerwonym tle znajduje siê god³o Rzeczpospolitej Polskiej orze³ bia³y ze z³ot¹ koron¹, z³otym dziobem i szponami. Na rewersie p³atu sztandarowego na
bia³ym tle znajduje siê:
 w rodku herb gminy Szemud z napisem pod herbem ,,GMINA SZEMUD oraz ,,-1994-  nad herbem i pod jego obu stronach napis: ,,Me trzimome
z Bogiem,
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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 w górnym lewym naro¿niku odcisk z³otego sygnetu
(piercienia) ksiêcia gdañsko-pomorskiego wiêtope³ka Wielkiego,
 w górnym prawym rogu god³o gryfowców, znak Tajnej Organizacji Wojskowej ,,Gryf Pomorski
 w dolnym lewym rogu jedna z odmian herbu rodu
Donimirski  Brochwicz,
 w dolnym prawym rogu tarcza jednej z odmian herbu rodu £ebiñski-Sza³awa.
Wzór sztandaru stanowi za³¹cznik nr 3 do niniejszego
statutu.
Prezentacja sztandaru mo¿e odbywaæ siê za wiedz¹
i zgod¹ Wójta lub Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
Poczet sztandarowy stanowi¹ wyznaczeni Radni Gminy Szemud.
Gmina Szemud jest przywi¹zana do tradycji, kultury
i jêzyka kaszubskiego. Stara siê nie tylko ocaliæ je od
zapomnienia, aby nie pozbawiaæ przysz³ych pokoleñ
ca³ego bogactwa kulturowego ziemi kaszubskiej, lecz
równie¿ rozwin¹æ je tak, by sta³y siê powodem dumy
dla przysz³ych pokoleñ mieszkañców naszej gminy.
7. Gmina pos³uguje siê pieczêci¹, której wzór stanowi
za³¹cznik nr 4 do niniejszego statutu. Zasady u¿ywania
pieczêci okreli Wójt.
§2
Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:
 gminie  nale¿y przez to rozumieæ wspólnotê samorz¹dow¹ oraz terytorium gminy Szemud,
 radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Szemud,
 przewodnicz¹cym rady  nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Szemud,
 komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Szemud,
 Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Szemud,
 wójcie- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Szemud.
 urzêdzie nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy w
Szemudzie,
 Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Szemud.
ROZDZIA£ II
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA GMINY
§3
Zakres dzia³ania obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na
rzecz innych podmiotów.
§4
Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów, gmina wykonuje we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
§5
1. Gmina w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej
mieszkañców, realizuje zadania w³asne, zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej wynikaj¹ce z ustaw
szczególnych oraz zadania przejête od administracji
rz¹dowej w drodze porozumienia.
2. Zadania zlecone oraz przejête w drodze porozumienia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

s¹ wykonywane po zapewnieniu rodków finansowych
na ich realizacjê przez administracjê rz¹dow¹.
3. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z w³aciwoci województwa
na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
4. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminy jako zadañ
w³asnych obejmuje w szczególnoci sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania cieków komunalnych,
utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
i ciepln¹ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposa¿enia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
5. Ustawy okrelaj¹, które zadania w³asne gminy maj¹
charakter obowi¹zkowy.
§6
1. W celu wykonywania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarz¹dowymi.
2. W gminie istniej¹ nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne:
1) Urz¹d Gminy,
2) Gminne Centrum Kultury z siedzib¹ w Szemudzie,
3) Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. dr. Leona Heyke w Szemudzie,
4) Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Szemudzie,
5) Szko³a Podstawowa w Bojanie,
6) Szko³a Podstawowa w Czêstkowie,
7) Szko³a Podstawowa w Jeleñskiej Hucie,
8) Szko³a Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w
Kielnie,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1316

 3540 

9) Szko³a Podstawowa im. Partyzantów Kaszubskich w
Koleczkowie,
10) Szko³a Podstawowa im. Jana Paw³a II w £ebnie,
11) Szko³a Podstawowa w £ebieñskiej Hucie,
12) Szko³a Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego
w Szemudzie,
13) Gimnazjum w Bojanie,
14) Gimnazjum w Kielnie,
15) Gimnazjum w Szemudzie.
§7
Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane w drodze wspó³dzia³ania z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
§8
Rada uchwala statut gminnej jednostki organizacyjnej.
ROZDZIA£ III
W£ADZE GMINY
§9
1. W³adza w gminie nale¿y do mieszkañców, którzy podejmuj¹ rozstrzygniêcia bezporednio (w g³osowaniu
powszechnym) i za porednictwem organów gminy.
2. Rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym podejmowane s¹ poprzez wybory radnych oraz referendum
w sprawach o odwo³anie rady przed up³ywem kadencji i samoopodatkowania mieszkañców na cele publiczne.
3. Referendum mo¿e byæ przeprowadzone w ka¿dej innej sprawie wa¿nej dla gminy.
4. Referendum w sprawie odwo³ania wójta uchwala rada
gminy na zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie gminnym.
5. Tryb oraz skutki prawne przeprowadzania referendum
gminnego reguluj¹ przepisy ustawy o referendum
gminnym.
6. Referendum polega na udzieleniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie, przedstawione na urzêdowej karcie do g³osowania albo na
dokonaniu wyboru pomiêdzy zaproponowanymi wariantami.
§ 10
1. Organami gminy s¹ Rada Gminy oraz Wójt.
2. Organy gminy wykonuj¹ swoje zadania za pomoc¹
urzêdu oraz pozosta³ych jednostek organizacyjnych.
§ 11
1. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia
jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji,
wstêpu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji,
a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ rady gminy i jej komisji oraz wójta gminy.
3. Dokumenty rady gminy i wójta gminy o nieograniczonej jawnoci udostêpnia siê oraz informacji na temat
wykonywania zadañ publicznych przez organy gminy
udziela siê we w³aciwej komórce organizacyjnej Urzêdu Gminy zgodnie z zakresem dzia³ania okrelonym w
regulaminie organizacyjnym, w obecnoci urzêdników
tam zatrudnionych, w godzinach pracy Urzêdu.

4. Osoba, której zosta³y udostêpnione dokumenty, mo¿e
z nich sporz¹dzaæ notatki.
5. Dokumenty rady gminy i wójta o ograniczonej jawnoci udostêpniane s¹ na pisemny wniosek z³o¿ony Wójtowi za porednictwem pe³nomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 1., s¹ udostêpniane po zabezpieczeniu tych fragmentów, których ujawnianie ograniczaj¹ ustawy.
7. W przypadku odmowy udzielenia informacji lub udostêpnienia dokumentów dotycz¹cych dzia³alnoci organów gminy z innych przyczyn ni¿ te, o których mowa
w ust. 2, odmowê wydaje siê w formie decyzji administracyjnej, od której wnioskodawcy przys³uguje odwo³anie.
8. Wójt gminy okrela w drodze zarz¹dzenia wzór wniosku o udostêpnienie dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez organy gminy.
ROZDZIA£ IV
RADA GMINY
§ 12
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym gminy
z wy³¹czeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkañców w drodze referendum.
2. Kadencja rady trwa 4 lata licz¹c od dnia wyborów.
3. Rada sk³ada siê z 15 radnych.
§ 13
1. Do w³aciwoci rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania gminy o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci rady nale¿y:
1) uchwalanie statutu,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu  na wniosek
wójta,
4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych
7) ustalanie zakresu dzia³añ jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
gminy przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, o ile
ustawy szczególnie nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad wójt mo¿e dokonywaæ tych
czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ rady,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
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10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)

c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez wójta w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez radê
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni
oraz ich rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿enia ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez wójta w roku bud¿etowym.
okrelanie wysokoci sumy, do której wójt mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej, o której mowa w art.
8 ust. 2 i 2a ustawy o samorz¹dzie gminnym,
podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z
innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady.
§ 14

1)
2)
3)
4)
5)

Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
Przewodnicz¹cy,
I oraz II Wiceprzewodnicz¹cy,
Komisja Rewizyjna,
komisje sta³e, wymienione w Statucie,
dorane komisje do okrelonych zadañ.
§ 15

1. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego
i dwóch wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu tajnym w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady.
2. Funkcji okrelonych w ust. 1 nie mo¿na ³¹czyæ z funkcj¹ cz³onka komisji rewizyjnej.
§ 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 wakuj¹ce stanowisko
§ 17
1. Prac¹ rady kieruje przewodnicz¹cy przy pomocy wiceprzewodnicz¹cych.
2. Zadaniem przewodnicz¹cego rady jest wy³¹cznie or-
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ganizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.
Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania
swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku
nieobecnoci przewodnicz¹cego i niewyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego zadania przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
3. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci wyznaczony 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.
§ 18
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez przewodnicz¹cego w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz
na kwarta³. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
2. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
3. Przewodnicz¹cy rady jest ka¿dorazowo zobowi¹zany
do zawiadamiania so³tysów o sesji rady na takich samych zasadach jak radnych.
4. Przewodnicz¹cy rady jest zobowi¹zany zwo³aæ sesjê
na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 liczby cz³onków
ustawowego sk³adu rady, w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
5. Sesje rady s¹ jawne. W uzasadnionych przypadkach,
gdy przemawia za tym wa¿ny interes gminy lub poszczególnych obywateli, w razie rozpatrywania spraw
stanowi¹cych informacje niejawne, posiedzenia rady
mog¹ byæ tajne. W takich posiedzeniach uczestniczyæ
mog¹ wy³¹cznie cz³onkowie rady oraz osoby spoza
rady imiennie wskazane przez przewodnicz¹cego rady
lub wójta.
§ 19
1. Rada rozstrzyga sprawy na sesji, podejmuj¹c uchwa³y.
2. Sesja rady mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku posiedzeñ.
3. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje:
1) przewodnicz¹cemu rady,
2) komisjom rady,
3) wójtowi,
4) klubom radnych.
4. Wójt zapewnia przygotowanie projektów uchwa³.
5. Projekty uchwa³ przewodnicz¹cy rady kieruje do zaopiniowania przez w³aciwe komisje.
6. Rada mo¿e podejmowaæ owiadczenia i apele w formie uchwa³.
7. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Wójt poprzez
pracownika Urzêdu Gminy, zatrudnionego na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.
§ 20
1. Uchwa³y organów gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w g³osowaniu jawnym przez podniesienie rêki
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w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
W uzasadnionych przypadkach mo¿e byæ zarz¹dzone
g³osowanie tajne, gdy ustawa tak stanowi.
Zwyk³a wiêkszoæ g³osów jest to taka liczba g³osów
,,za, która przewy¿sza co najmniej o jeden g³os liczbê
g³osów ,,przeciw.
Bezwglêdna wiêkszoæ g³osów oznacza, i¿ liczba g³osów ,,za przewy¿sza co najmniej o jeden pozosta³e
oddane g³osy.
Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w radzie
ani w komisji, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego
§ 21

1. Radny reprezentuje wyborców i jest zobowi¹zany braæ
udzia³ w pracach rady. Wykonuj¹c obowi¹zki rady korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Radny ma obowi¹zek uwzglêdniania interesów ca³ej
gminy.
§ 22
1. Do podstawowych obowi¹zków radnego nale¿y utrzymywanie sta³ej wiêzi z mieszkañcami i organizacjami
poprzez:
1) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkañców,
2) konsultowanie z mieszkañcami spraw przed ich rozstrzygniêciem,
3) na bie¿¹co informowanie wyborców o sprawach
gminy.
§ 23
1. Radny mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w
granicach okrelonych przez prawo.
2. Radny jest zobowi¹zany do sk³adania owiadczeñ maj¹tkowych przestrzegaj¹c terminów ustawowych.
§ 24
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, kieruj¹c siê przy
ich powo³aniu wspólnymi zainteresowaniami, b¹d
przynale¿noci¹ do okrelonych partii lub organizacji
spo³ecznych, politycznych, gospodarczych.
2. Organizacja wewnêtrzna klubu nale¿y do kompetencji
radnych, którzy go powo³uj¹. Klub dzia³a na podstawie regulaminu uchwalonego przez cz³onków klubu.
3. Klub powinien liczyæ co najmniej 5 radnych. Radny
mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego klubu.
4. Cz³onkowie klubu wybieraj¹ sporód siebie przewodnicz¹cego, który organizuje pracê klubu i reprezentuje
go przed rad¹.
5. Klubom radnych przys³uguje prawo do:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) sk³adania wniosków, interpelacji.
6. Klub rozpoczyna i koñczy dzia³alnoæ w dniu zawiadomienia o tym radnych na sesji przez przewodnicz¹cego rady. O utworzeniu klubu jego przewodnicz¹cy zawiadamia radê na najbli¿szej sesji, przedstawiaj¹c nazwê klubu, sk³ad osobowy oraz regulamin wi¹¿¹cy
cz³onków klubu.
7. Szczegó³owe zasady tworzenia klubów radnych okrela Regulamin Rady Gminy Szemud, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5 do niniejszego Statutu.

§ 25
Wewnêtrznymi kolegialnymi organami rady s¹ komisje rady.
§ 26
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Komisjê Finansów i Rozwoju Gospodarczego, odpowiedzialn¹ za sprawy bud¿etowe oraz rozwój gospodarczy gminy  w sk³adzie do 7 cz³onków,
2) Komisjê Rolnictwa i Bezpieczeñstwa, odpowiedzialn¹ za sprawy rolnictwa, gospodarki gruntami, porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej 
w sk³adzie do 7 cz³onków,
3) Komisjê Budownictwa, Gospodarki Komunalnej,
Ochrony rodowiska i Dróg, odpowiedzialn¹ za
sprawy budownictwa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i ochronê rodowiska naturalnego  w sk³adzie do 7 cz³onków,
4) Komisjê Kultury, Owiaty, Zdrowia i Sportu, odpowiedzialn¹ za sprawy kulturalne, szkolnictwo i ochronê zdrowia  w sk³adzie do 7 cz³onków
5) Komisjê Pojednawcz¹, której przedmiotem dzia³ania
jest rozstrzyganie sporów miêdzy mieszkañcami
gminy  w sk³adzie do 4 cz³onków.
2. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
3. W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.,
4. Liczbê cz³onków komisji, ich sk³ad osobowy oraz szczegó³owy zakres dzia³ania, rada okrela w odrêbnych
uchwa³ach.
5. Przewodnicz¹cych komisji sta³ych i doranych wybiera rada sporód swego grona. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ ze swego grona zastêpcê przewodnicz¹cego
komisji.
6. Komisje pracuj¹ wed³ug ustalonych przez siebie regulaminów.
7. Z prac komisji sporz¹dzany jest protokó³, który podpisuj¹ uczestnicz¹cy w danym posiedzeniu jej cz³onkowie.
§ 27
1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) opiniowanie uchwa³ rady oraz sprawowanie kontroli
nad ich wykonywaniem w zakresie kompetencji komisji,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przedk³adanych
komisji przez radê oraz spraw przedk³adanych przez
cz³onków komisji i obywateli,
4) przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków
mieszkañców w zakresie dzia³ania komisji.
§ 28
Komisje podlegaj¹ radzie, której przedstawiaj¹ na pocz¹tku roku kalendarzowego plan pracy i sprawozdania z
dzia³alnoci w ci¹gu roku.
§ 29
1. Za udzia³ w pracy rady i jej organach radnym, cz³onkom komisji spoza rady i so³tysom przys³uguje zwrot
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kosztów podró¿y i diety wed³ug zasad ustanowionych
przez radê.
2. W przypadku zbiegu w jednym dniu dwu lub wiêcej
posiedzeñ organów, o których mowa w ust. 1, nale¿noci tam okrelone mog¹ byæ wyp³acone tylko za
udzia³ w jednym posiedzeniu.
3. Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy rady okrela
regulamin stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do niniejszego
statutu.
ROZDZIA£ V
ZASADY I TRYB TWORZENIA KOMISJI REWIZYJNYCH
§ 30
1. Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹, odpowiedzialn¹ za
nadzór nad dzia³alnoci¹ wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy
 w sk³adzie do 4 cz³onków.
2. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni za wyj¹tkiem
radnych pe³ni¹cych funkcjê przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady.
§ 31
Komisja rewizyjna podlega wy³¹cznie radzie i dzia³a w
jej imieniu.
§ 32
1. Komisja podejmuje kontrolê zgodnie z planem pracy
oraz na zlecenie rady.
2. Komisja opiniuje wykonanie bud¿etu i wystêpuje z
wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
§ 33
1. Komisja pracuje wed³ug planów pracy, które przedstawia radzie do akceptacji na pocz¹tku ka¿dego roku kalendarzowego oraz z w³asnej inicjatywy.
4. Rada mo¿e zleciæ komisji przeprowadzenie kontroli o
charakterze ogólnym (doranym).
5. Rada zlecaj¹c komisji przeprowadzenie kontroli okrela szczegó³owo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
§ 34
1. Do kierowania prac¹ komisji, rada wybiera przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy komisji:
1) organizuje pracê komisji,
2) zwo³uje posiedzenia i kieruje obradami komisji,
3) sk³ada radzie sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
§ 35
1. Cz³onkowie komisji zobowi¹zani s¹ do:
1) przestrzegania regulaminu komisji,
2) aktywnego uczestniczenia w pracach komisji.
§ 36
1. Posiedzenia komisji zwo³ywane s¹ przez przewodnicz¹cego komisji w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na pó³rocze.
2. Przewodnicz¹cy komisji zobowi¹zany jest zwo³aæ komisjê na pisemny wniosek 1/2 ogólnej liczby cz³onków
komisji.
3. W posiedzeniach komisji mog¹ braæ udzia³ inne osoby
nie bêd¹ce cz³onkami komisji zaproszone na posiedzenie.
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4. Komisja mo¿e postanowiæ o odbyciu posiedzenia zamkniêtego.
5. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim
co najmniej po³owa sk³adu komisji.
6. Uchwa³y (rozstrzygniêcia) podejmowane przez komisjê zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci
co najmniej po³owy liczby cz³onków komisji.
7. Udzia³ w g³osowaniu bior¹ wy³¹cznie cz³onkowie komisji.
§ 37
1. Rozstrzygniêcia komisji maj¹ formê opinii lub wniosków i s¹ przedk³adane radzie.
2. Komisja sk³ada pisemne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci przynajmniej raz na rok.
§ 38
Komisja bada pod wzglêdem legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci dzia³alnoæ gospodarcz¹, finansow¹ i organizacyjno- administracyjn¹ kontrolowanych jednostek, a w szczególnoci realizacjê uchwa³ rady
okrelaj¹cych podstawowe kierunki spo³eczno-gospodarczej dzia³alnoci gminy.
§ 39
Przewodnicz¹cy komisji zawiadamia wójta oraz kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli.
§ 40
1. Kontrolê mo¿e przeprowadzaæ wy³oniony z cz³onków
komisji zespó³ kontrolny licz¹cy co najmniej 3 cz³onków.
2. Cz³onkowie zespo³u kontrolnego dzia³aj¹ na podstawie imiennego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez przewodnicz¹cego komisji.
3. W upowa¿nieniu winno byæ wyszczególnione;
1) termin,
2) przedmiot,
3) zakres przeprowadzanej kontroli.
§ 41
1. Zespó³ kontrolny (komisja) upowa¿niony jest do:
1) wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,
2) wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w
kontrolowanej jednostce i zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹,
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4) powo³ania bieg³ego do zbadania spraw bêd¹cych
przedmiotem kontroli, po uzyskaniu zgody rady,
5) ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki
ustnych i pisemnych wyjanieñ w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli,
6) przyjmowania owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki.
§ 42
1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹zany
do zapewnienia kontroluj¹cym odpowiednich warunków i rodków niezbêdnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
2. Podczas dokonywania czynnoci kontrolnych zespó³
kontrolny jest zobowi¹zany do przestrzegania:
1) przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy obowi¹zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,
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2) przepisów o postêpowaniu z wiadomociami zawieraj¹cymi informacje niejawne w zakresie obowi¹zuj¹cym w jednostce kontrolowanej oraz przepisów o
ochronie danych osobowych.
3. Dzia³alnoæ zespo³u kontrolnego (komisji) nie mo¿e
naruszaæ obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej
porz¹dku pracy, w tym kompetencji organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.
§ 43
1. Zadaniem zespo³u kontrolnego (komisji) jest:
1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
2) ustalenie nieprawid³owoci i uchybieñ oraz skutków
i przyczyn powstania, jak równie¿ osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
3) wskazanie przyk³adów dobrej i sumiennej pracy
§ 44
1. Z przebiegu kontroli zespó³ (komisja) sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zespo³u kontrolnego (komisji) oraz kierownik jednostki kontrolowanej. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo
odmowy podpisania protoko³u, przy czym zobowi¹zany jest wówczas z³o¿yæ pisemne wyjanienie przyczyn
odmowy.
2. W protokole ujmuje siê fakty s³u¿¹ce do oceny jednostki
kontrolowanej, uchybienia i nieprawid³owoci, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak równie¿ osi¹gniêcia i przyk³ady dobrej pracy.
3. Protokó³ powinien ponadto zawieraæ:
1) nazwê jednostki kontrolowanej oraz g³ówne dane
osobowe kierownika,
2) imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
3) okrelenie zakresu przedmiotu kontroli,
4) czas trwania kontroli,
5) ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki kontrolowanej,
6) wykaz za³¹czników.
4. Protokó³ sporz¹dza siê w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik
jednostki kontrolowanej, drugi egzemplarz rada, trzeci
egzemplarz pozostaje w aktach komisji.
§ 45
Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli komisja wystêpuje z wnioskami zmierzaj¹cymi do usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci, zapobie¿enia im na
przysz³oæ oraz usprawnienia dzia³alnoci, która by³a
przedmiotem kontroli.
§ 46
Komisja kieruje do jednostek skontrolowanych oraz
wójta wyst¹pienie pokontrolne zawieraj¹ce uwagi i wnioski w sprawie usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci i wyci¹gniêcia odpowiednich konsekwencji wobec
osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawid³owoci.
§ 47
Kierownicy jednostek, do których wyst¹pienie pokontrolne zosta³o skierowane, s¹ zobowi¹zani w wyznaczonym terminie zawiadomiæ komisjê, o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków. W razie braku mo¿liwoci wykonania wniosków, nale¿y podaæ uzasadnione

przyczyny ich niewykonania i propozycje co do sposobu
usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
§ 48
W razie ujawnienia przestêpstw lub wykroczeñ, komisja
o fakcie tym zawiadamia wójta.
§ 49
1. Wyniki swoich dzia³añ komisja przedstawia radzie w
formie sprawozdania.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem róde³ i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci oraz
osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
2) wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci,
3) jeli zachodzi koniecznoæ, wnioski o podjêcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych
powsta³ych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ VI
TRYB PRACY WÓJTA
§ 50
1. Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
2. Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady:
2) jemu przypisane ustawowo 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.
3. Do zadañ wójta nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ rady gminy
2) wykonywanie bud¿etu,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
5) opracowywanie planu ochrony przed powodzi¹,
og³aszanie i odwo³ywanie alarmu przeciwpo¿arowego oraz zarz¹dzanie ewakuacji terenów zagro¿onych,
6) przedk³adanie radzie gminy sprawozdañ z dzia³alnoci miêdzysesyjnej oraz finansowej,
7) sk³adanie owiadczeñ woli w zakresie zwyk³ego zarz¹du maj¹tkiem,
8) decydowanie o wszczêciu i rezygnacji ze sporu s¹dowego oraz ustalanie ugody w sprawach cywilnoprawnych,
9) podejmowanie decyzji o zaskar¿aniu do s¹du administracyjnego rozstrzygniêæ nadzorczych,
10) wydawanie w formie zarz¹dzenia, w przypadkach
nie cierpi¹cych zw³oki, przepisów porz¹dkowych,
11) rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych
og³aszanych przez gminê,
12) rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkañców dotycz¹cych pracy urzêdu gminy,
13) podejmowanie i wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do
wydawania tych decyzji w swoim imieniu wójt mo¿e
upowa¿niæ swego zastêpcê lub innych pracowników urzêdu gminy,
14) podejmowanie i wydawanie innych decyzji, posta-
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nowieñ, stanowisk, zarz¹dzeñ, apeli, owiadczeñ i opinii
bêd¹cych w zakresie kompetencji wójta oraz zadañ
okrelonych odrêbnymi przepisami.
4. W realizacji zadañ w³asnych gminy wójt podlega wy³¹cznie radzie gminy.
5. Wójt wykonuje swe zadania przy pomocy urzêdu gminy, którego jest kierownikiem.
6. Organizacjê i zasady funkcjonowania urzêdu gminy
okrela regulamin organizacyjny urzêdu, nadany przez
wójta w drodze zarz¹dzenia.
§ 51
Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
§ 52
Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie w swoim imieniu
okrelonych spraw gminy Zastêpcy Wójta.
ROZDZIA£ VII
GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
§ 53
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê gminy odpowiada wójt.
2. Wójtowi przys³uguje wy³¹czne prawo:
a) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez radê gminy,
b) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez radê gminy,
c) dokonywania wydatków bud¿etowych,
d) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie gminy,
e) dysponowania rezerwami bud¿etu gminy,
f) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹.
§ 54
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie rocznego bud¿etu gminy.
2. Rada uchwala procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaj i szczegó³owoæ niezbêdnych materia³ów informacyjnych.
3. W celu opracowania projektu bud¿etu gminy, wójt w
terminie do 15 wrzenia wydaje zarz¹dzenie w sprawie opracowania materia³ów planistycznych na kolejny rok bud¿etowy przez podleg³e jednostki organizacyjne.
4. Wójt zobowi¹zuje kierowników referatów, samodzielne stanowiska pracy do opracowania wycinkowych
materia³ów planistycznych w oparciu o przed³o¿one
projekty dochodów i wydatków bud¿etowych.
5. Wójt powiadamia radnych o terminie sk³adania wniosków.
6. Wnioski o dofinansowanie zadañ z bud¿etu gminy
ewidencjonuje wójt.
7. Wnioski przyjmowane s¹ do 15 padziernika. Wnioski
z³o¿one w terminie póniejszym nie s¹ rozpatrywane.
§ 55
1. Projekt uchwa³y bud¿etowej zawiera:
1) informacjê o stanie mienia komunalnego,
2) dochody bud¿etowe w podziale na dzia³y,
3) wydatki bud¿etowe wed³ug dzia³ów klasyfikacji,
4) wysokoæ subwencji ogólnej,
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5) rozliczenie dotacji celowych na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej,
6) okrelenie rezerwy na wydatki nieprzewidziane,
7) okrelenie rezerwy celowej  wyodrêbnionych rodków do dyspozycji so³ectw,
8) rozliczenie przychodów i rozchodów zwi¹zanych z
finansowaniem niedoborów i rozdysponowanie nadwy¿ki bud¿etowej.
2. Bez zgody wójta rada gminy nie mo¿e wprowadziæ w
projekcie bud¿etu zmian powoduj¹cych zwiêkszenie
wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych
dochodach lub zwiêkszenie planowanych dochodów
bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§ 56
1. Opracowany przez skarbnika projekt bud¿etu analizuje, koryguje i uchwala wójt jako projekt uchwa³y bud¿etowej i przedk³ada przewodnicz¹cemu rady w terminie do 15 listopada.
2. Wójt podaje do publicznej wiadomoci projekt bud¿etu gminy poprzez umieszczenie na tablicy og³oszeñ
urzêdu i w lokalnej prasie oraz przesy³a do wiadomoci regionalnej izbie obrachunkowej.
§ 57
1. Komisje analizuj¹ projekt bud¿etu i dokonuj¹ jego oceny. Swoje wnioski formu³uj¹ na pimie w ,,opinii dotycz¹cej projektu uchwa³y bud¿etowej.
2. Komisja proponuj¹ca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiêkszenie wydatku przewidzianego w projekcie, zobowi¹zana jest wskazaæ ród³o jego finansowania.
§ 58
1. Opinie komisji przedk³adane s¹ przewodnicz¹cemu
rady co najmniej na 10 dni przed planowanym terminem sesji bud¿etowej.
2. Przewodnicz¹cy rady przedk³ada wójtowi opinie komisji
co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem sesji.
§ 59
Wójt mo¿e na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji dokonaæ autopoprawek w projekcie bud¿etu.
§ 60
1. Porz¹dek sesji bud¿etowej winien zawieraæ nastêpuj¹ce zagadnienia:
1) odczytanie projektu uchwa³y bud¿etowej wraz z uzasadnieniem wójta,
2) odczytanie opinii regionalnej izby obrachunkowej o
projekcie uchwa³y bud¿etowej,
3) odczytanie opinii komisji sta³ych,
4) odczytanie stanowiska wójta w sprawie opinii komisji,
5) dyskusjê nad wniesionymi poprawkami i ich przeg³osowanie,
6) g³osowanie nad projektem uchwa³y bud¿etowej.
§ 61
Uchwa³ê bud¿etow¹ rada podejmuje do koñca roku
poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy a w szczególnie uzasadnionym przypadku do 31 marca roku bud¿etowego.
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§ 62
1. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
2. Wójt informuje mieszkañców gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu rodków bud¿etowych.
3. Wójt niezw³ocznie po uchwaleniu bud¿etu gminy og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ poprzez umieszczenie na tablicy og³oszeñ urzêdu i w lokalnej prasie oraz dzienniku urzêdowym województwa. W podobny sposób wójt
og³asza sprawozdanie z wykonania bud¿etu.
§ 63
1. Wójt przedstawia radzie informacjê o przebiegu wykonania bud¿etu gminy za pierwsze pó³rocze w terminie
do 31 sierpnia w szczegó³owoci nie mniejszej ni¿ w
uchwale bud¿etowej.
2. Sprawozdanie z dzia³alnoci finansowej gminy podlega sprawdzeniu i zaopiniowaniu przez komisjê rewizyjn¹, przed podjêciem uchwa³y o udzieleniu absolutorium wójtowi.
§ 64
1. Uchwa³ê w sprawie udzielenia absolutorium rada gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady gminy po zapoznaniu z opini¹
komisji rewizyjnej.
2. Nieudzielenie absolutorium wójtowi jest równoznaczne z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania wójta.
3. Do referendum, o którym mowa w ust. 2, stosuje siê
przepisy ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz ustawy
o referendum gminnym.
ROZDZIA£ VIII
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY  ZASADY
TWORZENIA, £¥CZENIA, PODZIA£U I ZNOSZENIA
§ 65
1. Jednostki pomocnicze tworzone s¹ na podstawie
uchwa³y rady podjêtej:
1) z inicjatywy rady po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami,
2) z inicjatywy mieszkañców.
2. Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze uwzglêdnia siê przede wszystkim naturalne uwarunkowania
przestrzenne i istniej¹ce wiêzi miêdzy mieszkañcami.
§ 66
Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 67
1. Jednostkami pomocniczymi gminy s¹ so³ectwa.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectw sprawuje rada i wójt.
§ 68
1. Z inicjatyw¹ utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia so³ectwa mo¿e wyst¹piæ rada lub jej mieszkañcy. Wniosek mieszkañców z obszaru proponowanego
so³ectwa powinien byæ podpisany przez co najmniej
30% osób pe³noletnich.

2. Okrelon¹ w ust. 1 inicjatywê nale¿y skonsultowaæ z
zainteresowanymi mieszkañcami. Konsultacje przeprowadza siê na zebraniach wiejskich zwo³ywanych na
wniosek wójta.
3. Wniosek wójta, o których mowa w ust. 2 winien byæ
skierowany do zainteresowanych so³tysów w okresie
1 miesi¹ca. Wniosek ten zobowi¹zuje so³tysów do zwo³ania zebrania wiejskiego w ci¹gu 1 miesi¹ca.
4. Decyzjê w sprawie utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia so³ectwa podejmuje rada gminy w terminie
3 miesiêcy od czasu przedstawienia jej wyników konsultacji.
5. Je¿eli inicjatywa dotyczy obszaru przekraczaj¹cego
granice gminy wówczas wniosek, o którym mowa w
ust. 4 wójt kieruje do w³aciwej s¹siedniej rady gminy.
Po zapoznaniu siê z opini¹ s¹siedniej gminy, rada w
terminie od 3 miesiêcy przesy³a wniosek do Rady Ministrów.
§ 69
1. Granice so³ectw, organizacjê, zakres i zasady dzia³ania
okrelaj¹ odrêbne statuty.
2. Jednostka pomocnicza rozporz¹dza dochodami z mienia komunalnego przekazanego jej do korzystania.
W zakresie tego mienia jednostka pomocnicza wykonuje wszelkie prawa w³aciciela za wyj¹tkiem prawa
zbycia, obci¹¿enia, przekazania w nieodp³atne korzystanie oraz wynajêcia lub wydzier¿awienia na okres
d³u¿szy ni¿ 3 lata.
3. Przekazanie mienia jednostce pomocniczej do korzystania odbywa siê w drodze uchwa³y rady.
4. Jednostka pomocnicza prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez zebrania mieszkañców.
5. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
6. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
7. Zebrane wiejskie stanowi¹ stali mieszkañcy so³ectwa
uprawnieni do g³osowania. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w formie uchwa³.
8. So³tys odpowiada za wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka
jako organ doradczy i opiniodawczy.
§ 70
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

W gminie utworzono nastêpuj¹ce so³ectwa:
Bêdargowo,
Bojano,
Czêstkowo,
Dobrzewino,
Donimierz,
G³azica,
Grabowiec,
Jeleñska Huta,
Kamieñ,
Kielno,
Kieleñska Huta,
Koleczkowo,
Kowalewo,
Leno,
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22)
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£ebno,
£ebieñska Huta,
Przetoczyno,
Rêbiska,
Szemud,
Szemudzka Huta,
Warzno,
Zêblewo.

REGULAMIN RADY GMINY SZEMUD
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

Regulamin wydany na podstawie Statutu Gminy Szemud okrela tryb dzia³ania rady, sposób obradowania na
sesjach i podejmowanie uchwa³ przez radê.

§ 71

§2

1. Akty prawa miejscowego og³aszane s¹ przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych
i umieszczenie na tablicy informacyjnej urzêdu gminy.
2. Urz¹d prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostêpny do powszechnego wgl¹du.

1. Rada dzia³a na sesjach przy pomocy komisji i wójta.
2. Wójt i komisje dzia³aj¹ pod kontrol¹ rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§3

§ 72

Zakres dzia³ania rady okrela art. 18 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym.

Uchwalenie statutu nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu rady w g³osowaniu jawnym.

II. RADNI

§ 73
Zmiany w statucie uchwala siê odpowiednio jak w § 72.
§ 74
1. Pracownikami samorz¹dowymi s¹ osoby zatrudnione
w urzêdzie gminy na podstawie:
1) wyboru  wójt,
2) powo³ania  zastêpca wójta i skarbnik oraz kierownik urzêdu stanu cywilnego,
3) umowy o pracê  pozostali pracownicy.
2. Wynagrodzenie dla nowo wybranego wójta ustala rada.
3. Wójt jest organem w³aciwym do nawi¹zania stosunku pracy w imieniu zak³adu pracy z:
1) zastêpc¹ wójta, skarbnikiem i kierownikiem urzêdu
stanu cywilnego,
2) pozosta³ymi pracownikami.
§ 75
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem
stosuje siê przepisy:
1) art. 16 oraz art. 163  172 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78,
poz. 483),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón.
zm),
3) ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie gminnym i ustawê
o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 32
poz. 191 z pón. zm.),
4) ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r.  przepisy
wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê
publiczn¹ (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z pón. zm.),
5) ustaw wymienionych w art. 1 pkt 1  5 ustawy wymienionej w punkcie poprzednim.

§4
Radny jest reprezentantem wyborców, utrzymuje sta³¹ wiê z mieszkañcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zg³aszane postulaty i przedstawia je organom gminy
do rozpatrzenia
§5
Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 1 raz w roku.
§6
1. Radni maj¹ obowi¹zek czynnie uczestniczyæ w sesjach
rady, pracach organów i komisji do których zostali
wybrani.
2. Radni mog¹ uczestniczyæ w posiedzeniach komisji, których nie s¹ cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
3. Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w radzie
ani w komisji, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
§7
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji rady lub
posiedzenia komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienie na
rêce przewodnicz¹cego rady lub przewodnicz¹cego
komisji.
§8
1. Radni maj¹ prawo domagaæ siê wniesienia pod obrady sesji rady lub posiedzeñ i innych prac komisji spraw,
które uwa¿aj¹ za spo³ecznie pilne i uzasadnione.
2. Radni maj¹ prawo podejmowaæ interwencje i sk³adaæ
wnioski we wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci gminnej.
3. Radni maj¹ prawo kierowaæ do wójta interpelacje we
wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorz¹dowej.
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§9
1. Radni ponosz¹ przed rad¹ i wyborcami odpowiedzialnoæ za udzia³ i wyniki pracy w radzie.
2. Przewodnicz¹cy rady dokonuje okresowych ocen
udzia³u radnych w pracach rady, a w uzasadnionych
wypadkach zwraca uwagê radnym na niedoci¹gniêcia
lub uchybienia w ich pracy. Mo¿e równie¿ udzieliæ regulaminowego ostrze¿enia.
3. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonania jego obowi¹zków przewodnicz¹cy
rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu przez
radê regulaminowego upomnienia.
4. W sprawie wskazanej w ust. 3 rada podejmuje uchwa³ê bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów po uprzednim
umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia radzie wyjanieñ.

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.
§ 15
1. Rada odbywa zwyczajne sesje w iloci potrzebnej do
wykonania zadañ rady nie rzadziej jednak ni¿ raz na
kwarta³.
2. Rada mo¿e odbywaæ sesje nadzwyczajne zwo³ywane
na wniosek wójta lub 1/4 ustawowego sk³adu rady.

§ 10

IV. PRZYGOTOWANIE SESJI

1. W przypadku wniosku zak³adu pracy, zatrudniaj¹cego
radnego, o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy rada mo¿e
powo³aæ komisjê lub zespó³ dla szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja lub zespó³ powo³any w trybie ust. 1 przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na pimie przewodnicz¹cemu rady.
3. Przed podjêciem decyzji w przedmiocie wskazanym w
ust. 1 rada winna wys³uchaæ radnego.
4. Uchwa³y w przedmiocie wskazanym w ust. 1 zapadaj¹
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.

§ 16

§ 11
Podstaw¹ do udzielenia przez pracodawcê czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3
ustawy o samorz¹dzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonania danych prac,
zawieraj¹cych okrelenie terminu i charakteru zaj¹æ podpisane przez przewodnicz¹cego rady.

1. Sesje przygotowuje i zwo³uje przewodnicz¹cy rady,
przedstawiaj¹c porz¹dek obrad, miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji.
2. O terenie i miejscu obrad rady powiadamia siê jej cz³onków oraz so³tysów najpóniej na 5 dni przed terminem
obrad w skuteczny sposób.
3. W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ porz¹dek obrad oraz za³¹czyæ projekty uchwa³ i inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad.
4. W razie niedotrzymania terminu o którym mowa w ust.
2 rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia.Wniosek o odroczeniu sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na
pocz¹tku obrad przed przyst¹pieniem do uchwalenia
porz¹dku obrad.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób uznany przez przewodnicz¹cego.

§ 12

§ 17

1. Postanowienie § 11 Regulaminu stosuje siê odpowiedniego do zaproszonych na sesje rady cz³onków organów jednostek pomocniczych gminy.
2. Przewodnicz¹cy rady ustala i wydaje osobom wskazanym w ust. 1 stosowne dokumenty stwierdzaj¹ce ich
udzia³ w pracy rady.

Przed ka¿d¹ sesj¹ przewodnicz¹cy rady  po zasiêgniêciu opinii wójta  ustala listê osób zaproszonych na sesjê.

§ 13
Wójt udziela radnym pomocy w realizowaniu ich
uprawnieñ i pomaga w wykonywaniu ich obowi¹zków.
III. SESJE RADY GMINY
§ 14
1. Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone w
ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydanych 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

§ 18
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
V. OBRADY
§ 19
1. Sesje rady s¹ jawne.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e
byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w
tym celu miejsca.
3. Je¿eli przedmiotem sesji maj¹ byæ sprawy objête tajemnic¹, zgodnie z treci¹ ustawy o ochronie informacji niejawnych, jawnoæ sesji lub jej czêci zostaj¹ wy³¹czone i rada obraduje przy drzwiach zamkniêtych,
przy czym osoby zaproszone do udzia³u w sesji w myl
§ 17 Regulaminu mog¹ byæ obecne na sesji.
4. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1 na wniosek co
najmniej 1/4 liczby radnych obecnych na sesji lub wójta, rada mo¿e postanowiæ, i¿ ze wzglêdu na wa¿ny interes spo³ecznoci gminy lub poszczególnych obywa-
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teli, ca³a sesja lub obrady nad okrelonymi punktami
porz¹dku obrad odbêd¹ siê przy drzwiach zamkniêtych.
§ 20
1. Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu.
Na wniosek przewodnicz¹cego obrad rady b¹d radnych mo¿na postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
mo¿na postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzania, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce radzie w³aciwe obradowanie lub
rozstrzygniêcie spraw.
§ 21
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. W przypadku stwierdzenia braku wymaganej liczby
radnych w trakcie posiedzenia przewodnicz¹cy przerywa obrady. Je¿eli nie mo¿na jej zapewniæ wymaganej liczby radnych wyznacza nowy termin posiedzenia
tej samej sesji z tym, ¿e uchwa³y podjête do tego momentu zachowuj¹ swoj¹ moc.
3. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych,
którzy bez nale¿ytego usprawiedliwienia lub bez nale¿ytego usprawiedliwienia opucili obrady, odnotowujê siê w protokole.
4. Radnym o których mowa w pkt. 3 potr¹ca siê ca³¹ dietê.
§ 22
Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka obrady przewodnicz¹cy rady, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi
potrzeba zast¹pienia go w obradach jeden z wiceprzewodnicz¹cych, za w przypadku, gdy okolicznoci wskazane wy¿ej dotycz¹ przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego, rada mo¿e postanowiæ, ¿e obradom tej sesji
przewodniczyæ mo¿e do czasu przybycia na sesjê przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cych, radny wybrany w g³osowaniu.
§ 23
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez przewodnicz¹cego formu³y Otwieram sesjê rady gminy
Szemud .
2. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, a w przypadku braku zdolnoci rady do podejmowania uchwa³
stosuje siê odpowiednio przepis § 21 Regulaminu.
§ 24
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad przewodnicz¹cy przedstawia pod dyskusjê porz¹dek obrad rady.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w projekcie
porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny lub wójt.
3. Na wniosek wójta przewodnicz¹cy rady gminy jest
obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji rady gminy projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest wójt, a projekt wp³yn¹³ do rady gminy co
najmniej 7 dni przed rozpoczêciem sesji rady.
4. Rada gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu rady.
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5. Porz¹dek obrad winien przewidywaæ przyjêcie przez
radê protokó³u z poprzedniej sesji, który winien byæ
udostêpniony radnym do osobistego zapoznania siê
przed terminem obrad i nie musi byæ odczytywany w
toku sesji.
§ 25
1. W porz¹dku obrad na pocz¹tku ka¿dej sesji przewidujê siê zg³aszanie interpelacji przez radnych, a tak¿e krótk¹ informacjê przewodnicz¹cego rady o dzia³aniach podejmowanych do ostatniej sesji.
2. Interpelacje sk³ada siê w istotnych sprawach wspólnoty samorz¹dowej, przy czym winne one byæ sformu³owane jasno i zwiêle.
3. W miarê mo¿liwoci wójt lub upowa¿niona przez niego osoba udziela odpowiedzi na interpelacjê najpóniej na nastêpnej sesji.
4. Interpelacje mog¹ byæ z³o¿one na pimie na rêce przewodnicz¹cego obrad w czasie sesji lub jeszcze przed
jej rozpoczêciem na rêce przewodnicz¹cego rady.
5. Na wniosek radnego rada mo¿e w³¹czyæ sprawê rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelacje do porz¹dku obrad na najbli¿szej sesji.
§ 26
1. Porz¹dek obrad zwyczajnej sesji rady winien obejmowaæ sprawozdanie z prac wójta za okres miêdzy sesjami
2. Sprawozdanie sk³ada wójt lub  w przypadku jego nieobecnoci na sesji  jego zastêpca.
§ 27
1. Przewodnicz¹cy obrad prowadzi je wed³ug ustalonego porz¹dku otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów, w uzasadnionych przypadkach mo¿e
dokonaæ zmian w kolejnoci realizacji poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, mo¿e tak¿e w uzasadnionych przypadkach udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego.
4. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie bêd¹cej radnym.
§ 28
1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy 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
przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Czas wyst¹pienia przewodnicz¹cego komisji (sprawozdawcy) i wójta jest nieograniczony, chyba ¿e przewodnicz¹cy po uzyskaniu aprobaty wiceprzewodnicz¹cych,
postanowi inaczej. Je¿eli rada nie postanowi inaczej,
wyst¹pienie radnego nie mo¿e przekroczyæ 3 minut.
5. Oprócz zabrania g³osu, radny w tym samym punkcie
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obrad ma prawo do jednej repliki. Czas repliki nie powinien przekroczyæ 1 minuty.
6. Postanowienie ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza rady zaproszonych na sesje i publicznoci.
§ 29
Na wniosek radnego przewodnicz¹cy przyjmuje do
protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie
lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym niezw³ocznie radê.
§ 30
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.
2. Wnioski formalne przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie cz³onków rady, co rozstrzyga siê w g³osowaniu zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§ 31
1. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu osobie sporód publicznoci przy czym przepis § 28 stosuje siê
odpowiednio.
2. Po uprzednim ostrze¿eniu przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali osobom sporód publicznoci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 32
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy obrad koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam
sesjê Rady Gminy Szemud.
2. Czas od otwarcia do jej zakoñczenia uwa¿a siê za czas
trwania sesji
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 33
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla danego miejsca.
§ 34
Obs³ugê sesji (protoko³owanie, wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje wyznaczony przez wójta pracownik urzêdu, podlegaj¹cy merytorycznie przewodnicz¹cemu rady.
§ 35
1. Pracownik urzêdu z ka¿dej sesji rady sporz¹dza protokó³ obrad, w którym musz¹ byæ odnotowane podejmowane rozstrzygniêcia.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowujê siê do czasu podjêcia uchwa³y w
trybie § 24 ust. 5 Regulaminu.

3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez radê uchwa³, z³o¿onych na pimie usprawiedliwienie osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego.
4. Odpis protoko³u z kopiami uchwa³ dorêcza siê najpóniej w ci¹gu 7 dni od dnia zakoñczenia sesji wójtowi, a
wyci¹gi z protoko³u tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ nimi zainteresowane lub zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ.
5. Protokó³ z sesji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du w
siedzibie urzêdu oraz na ka¿dej nastêpnej sesji.
6. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzasadnienia do protoko³u przy czym, o ich uwzglêdnianiu rozstrzyga przewodnicz¹cy po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu
sesji.
7. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 6 nie bêdzie uwzglêdniony wnioskodawca mo¿e odwo³aæ siê do rady.
§ 36
1. Protokó³ z sesji rady powinien odzwierciedlaæ jej rzeczywisty przebieg, a w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, nazwisko i imiê przewodnicz¹cego i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) nazwiska i imiona nieobecnych cz³onków Rady
Gminy z ewentualnym podaniem przyczyny nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) uchwalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treci 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 i przeciw, wstrzymuj¹ siê,
8) podpis przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
2. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem
roku kalendarzowego.
VI. UCHWA£Y
§ 37
1. Rada na sesji podejmuje uchwa³y.
2. W uchwa³ach rada ustala sposoby rozwi¹zywania zagadnieñ lub zajmuje stanowisko w sprawach bêd¹cych
przedmiotem obrad.
3. W sprawach porz¹dkowych rada podejmuje rozstrzygniêcie poprzez g³osowanie.
4. W sprawach ogólnospo³ecznych rada podejmuje rezolucje lub apele w formie uchwa³y.
§ 38
Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e inny tryb przewiduj¹
przepisy prawa.
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§ 39

§ 48

1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹ podmioty okrelone w § 19 ust. 3 Statutu.
2. Projekty uchwa³ przygotowuje wójt korzystaj¹c z pomocy merytorycznej i prawnej urzêdu.

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.

§ 40
1. Uchwa³y rady powinny byæ zredagowane w sposób
czytelny, odzwierciedlaæ ich rzeczywist¹ treæ i zawieraæ przede wszystkim:
1) datê tytu³, numer,
2) podstawê prawn¹,
3) dok³adn¹ merytoryczn¹ treæ uchwa³y,4) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y i ewentualnie czas
jej obowi¹zywania
5) nadto inne elementy w razie koniecznoci np. opisowa treæ wstêpna, wskazanie adresatów, zawieszenie wykonania, uzasadnienie itp.
§ 41
1. Uchwa³ê rady podpisuje przewodnicz¹cy obrad.
2. W przypadku jeli obradom przewodniczy radny, który nie jest przewodnicz¹cym ani wiceprzewodnicz¹cym
rady, uchwa³y oprócz podpisu osoby przewodnicz¹cej obradom winne byæ podpisane przez przewodnicz¹cego rady lub wiceprzewodnicz¹cego.
§ 42
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
§ 43
1. Orygina³y uchwa³ rady ewidencjonuje siê w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji w urzêdzie.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê wójtowi.
§ 44
Wójt przedk³ada wojewodzie uchwa³y rady w ci¹gu 7
dni od ich podjêcia.
§ 45
Wójt przedstawia w³aciwej regionalnej izbie obrachunkowej uchwa³ê bud¿etow¹ oraz uchwa³y o nieudzieleniu
absolutorium w terminie 7 dni od ich podjêcia.
VII. TRYB G£OSOWANIA
§ 46
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 47
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. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

§ 49
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.
§ 50
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 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.
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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.

4. Prawo zwo³ywania komisji przys³uguje jej przewodnicz¹cemu i przewodnicz¹cemu rady a tak¿e wiceprzewodnicz¹cemu rady nadzoruj¹cemu prace komisji. Posiedzenie komisji jest zwo³ywane tak¿e na wniosek co
najmniej po³owy sk³adu komisji.

§ 51

§ 56

1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
najwiêksz¹ iloæ g³osów.
2. Bezwglêdna wiêkszoæ g³osów oznacza, i¿ liczba g³osów ,,za przewy¿sza co najmniej o jeden pozosta³e
oddane g³osy.

1. Pracami Komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
jego zastêpca.
2. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach, w których dla ich
prawomocnoci uczestniczy co najmniej po³owa sk³adu komisji.
3. Szczegó³owe zasady dzia³ania w tym odbywania posiedzeñ, obradowania, powo³ania podkomisji i zespo³ów, komisje ustalaj¹ w miarê potrzeb we w³asnym
zakresie dzia³aj¹c w porozumieniu z przewodnicz¹cym
rady.

VIII. ABSOLUTORIUM
§ 52
1. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu przyjmuje w g³osowaniu jawnym rada.
2. Po przeprowadzeniu dyskusji nad sprawozdaniem, rada
w jawnym g³osowaniu decyduje o absolutorium dla
wójta.
§ 53
1. Podejmuj¹c uchwa³ê o absolutorium, rada obok sposobu realizacji bud¿etu bierze pod uwagê wykonanie
innych uchwa³ rady oraz prawid³owoæ dzia³ania wójta we wszystkich sprawach nale¿¹cych do jego kompetencji.
2. Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu rady.
3. Uchwa³ê w sprawie udzielenia absolutorium rada gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady gminy po zapoznaniu z opini¹
komisji rewizyjnej.
4. Nieudzielenie absolutorium wójtowi jest równoznaczne z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania wójta.
5. Do referendum, o którym mowa w ust. 2, stosuje siê
przepisy ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz ustawy
o referendum gminnym.
IX. KOMISJE RADY GMINY
§ 54
1. Komisje rady podejmuj¹ i realizuj¹ wszystkie przedsiêwziêcia objête w³aciwoci¹ rady, które s³u¿¹ wykonywaniu jej zadañ.
2. Komisje dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy
przed³o¿onym Radzie.
3. Ka¿dy radny ma obowi¹zek czynnie uczestniczyæ w
pracach komisji problemowych, których jest cz³onkiem.
3. Rada mo¿e w czasie kadencji dokonaæ zmian w sk³adach osobowych i liczbowych komisji.
§ 55
1. Komisje rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami rad innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z organizacjami spo³ecznymi i zawodowymi, dzia³aj¹cymi na obszarze gminy.
3. Komisje podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie opinii
i wniosków przek³adanych radzie do uchwalenia.

§ 57
1. Przewodnicz¹cy sta³ych komisji co najmniej raz do roku
przedstawia na sesji rad sprawozdanie z dzia³alnoci
komisji.
2. Postanowieniem ust. 1 stosuje siê odpowiednio do niesta³ych komisji i zespo³ów powo³anych przez radê.
§ 58
1. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
X. WSPÓLNE SESJE RAD GMIN
§ 59
1. Rada Gminy mo¿e odbyæ wspólne sesje z innymi radami gmin w szczególnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ przewodnicz¹cy zainteresowanych rad gmin.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy wszystkich
rad gmin.
§ 60
1. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w
niej co najmniej po³owa radnych z ka¿dej rady gminy.
2. W drodze g³osowania wybiera siê przewodnicz¹cego
wspólnej sesji.
3. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie rady
gmin, bior¹ce udzia³ we wspólnej sesji chyba, ¿e radni
uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
4. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad, a je¿eli to nie nast¹pi stosuje siê
odpowiednio przepisy regulaminów rad, które bior¹
udzia³ we wspólnej sesji.
XI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 61
1. Rada uchwala niniejszy regulamin w g³osowaniu jawnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przewodnicz¹cy rady gminy zapewnia przestrzeganie
postanowieñ regulaminu i udziela pomocy we w³aciwej jego interpretacji.
3. Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem uchwalenia.
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1317
UCHWA£A Nr III/23/02
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu gminy Cedry Wielkie na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 109, 112, 116
ust. 1 i 4, 124 ust. 1, 2, 3, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134
ust. 3, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) 
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

ci 90.000,-z³.
§7
Ustala siê dotacjê podmiotow¹ w ramach bud¿etu
gminy dla samorz¹dowej instytucji kultury  Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich w wysokoci
47.000,-z³.
§8
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska na rok 2003 w kwocie:
 przychody 5.000,-z³,
 wydatki 49.100,-z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5* do niniejszej uchwa³y.

§1

§9

1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2003 w wysokoci 9.141.070,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do
niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2003 w wysokoci 9.474.480,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* do
niniejszej uchwa³y.
3. Ustala siê przychody i rozchody na 2003 rok w wysokoci 333.410,-z³ zwi¹zane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwy¿ki bud¿etowej, w tym:
 przychody  z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów w wysokoci 718.900,-z³,
 z tytu³u innych rozliczeñ krajowych 188.510,-z³,
 rozchody  sp³ata po¿yczki w wysokoci 415.000,-z³,
 sp³ata kredytu w wysokoci 159.000,-z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3* do niniejszej uchwa³y.

Przedstawia siê prognozê d³ugu publicznego gminy
Cedry Wielkie w okresie sp³aty zgodnie z za³¹cznikiem
nr 6* do niniejszej uchwa³y.

§2

§ 12

Dochody okrelone w § 1 ust. 1 obejmuj¹ nastêpuj¹ce
czêci subwencji ogólnej:
1) czêæ owiatow¹ w wysokoci 3.509.886,-z³,
2) czêæ rekompensuj¹c¹ w wysokoci 342.774,-z³,
3) czêæ podstawow¹ w wysokoci 3.387,-z³.

Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gania kredytu na
bie¿¹ce finansowanie wydatków do wysokoci 200.000,-z³.

§3
Wyodrêbnia siê dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie w wysokoci 586.545,-z³ oraz na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w
wysokoci 1.500,-z³.
§4
Ustala siê rezerwê w wysokoci 129.020,-z³, w tym:
 ogóln¹ w wysokoci 89.110,-z³,
 celow¹ w wysokoci 39.910,-z³ (do dyspozycji rad so³eckich).
§5
Ustala siê wyodrêbnione rodki w ramach bud¿etu
gminy w wysokoci 39.910,-z³ w podziale na poszczególne so³ectwa, zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* do niniejszej
uchwa³y.
§6
1. Wyodrêbnia siê dochody w ramach bud¿etu gminy z
tytu³u op³at za wydane zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu w wysokoci 90.000,-z³.
2. Wyodrêbnia siê wydatki w ramach bud¿etu gminy na
realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysoko-

§ 10
Ustala siê program wieloletnich zadañ inwestycyjnych
na lata 2003  2005 zgodnie z za³¹cznikiem nr 7* do niniejszej uchwa³y.
§ 11
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie polegaj¹cych na przeniesieniu wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami
w obrêbie dzia³u,
2) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach,

§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

1318
UCHWA£A Nr IV/32/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Cedry Wielkie.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr
78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) Rada Gminy uchwala:
STATUT GMINY CEDRY WIELKIE
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Cedry Wielkie,
*) Za³¹czników nr 1-7 nie publikuje siê.
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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
Cedry Wielkie, komisji Rady Gminy Cedry Wielkie,
4) tryb pracy Wójta Gminy Cedry Wielkie,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Cedry
Wielkie,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta oraz korzystania z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Cedry Wielkie,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Cedry
Wielkie,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Cedry Wielkie,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Cedry Wielkie,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Cedry Wielkie,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Cedry Wielkie.
Rozdzia³ II. Gmina
§3
1. Gmina Cedry Wielkie 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 Gdañskim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 124,28 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 oraz  stosownie do potrzeb lub tradycji 
inne jednostki pomocnicze.
4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6
1. Herbem Gminy jest pole trójdzielne; w polu lewym
(heraldycznie prawym) górnym, czerwonym dwa krzy¿e srebrne ukoronowane (herb Gdañska), w polu
lewym dolnym, niebieskim trzy srebrne fale, w polu
prawym (heraldycznie lewym), zielonym k³os z³oty
o 13 ziarnach. Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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2. Barwy Gminy okrela jej flaga o kolorystyce i obrazie;
a) na p³acie prostok¹tnym z trzema poziomymi pasami koloru czerwonego, z³otego i zielonego herb
gminy umieszczony centralnie w pasie z³otym
b) proporcje flagi 5:8
c) pas rodkowy szerokoci ½ p³ata.
Wzór flagi okrela za³¹cznik nr 3 do Statutu.
3. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów
w³adz okrela Rada w odrêbnej uchwale.
§7
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Cedry Wielkie.
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 gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych
na tych jednostkach.
3. Rada mo¿e uchwaliæ za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, w ramach utworzonej rezerwy celowej, okrelaj¹cy wydatki jednostek pomocniczych.
4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu
rodków, o których mowa w ust. 2, obowi¹zane s¹ do
przestrzegania podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do
bud¿etu Gminy.
5. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2  4, s¹ wi¹¿¹ce dla
osób sk³adaj¹cych owiadczenia woli w zakresie zarz¹du mieniem Gminy.
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§ 11

1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowi¹zek 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.
Rozdzia³ IV. Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 13
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi piêtnastu radnych.
§ 14
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.
§ 15
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) dwóch Wiceprzewodnicz¹cych,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e, wymienione w Statucie,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§ 16
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etu i Finansów,
3) Zdrowia, Owiaty, Kultury i Sportu
4) Rolnictwa i Ochrony rodowiska,
5) Strategii i Rozwoju Gminy.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji
sta³ych.
3. W sk³ad komisji mo¿e wejæ nie wiêcej ni¿ szeciu radnych.
4. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 17
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,
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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.
§ 18
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy 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.
§ 19
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 wakuj¹ce stanowisko.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 18 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.
§ 21
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 22
W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodnicz¹cego oraz I Wiceprzewodnicz¹cego Rady, do
kolejnych Wiceprzewodnicz¹cych § 21 stosuje siê odpowiednio.
§ 23
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.
§ 24
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.
Rozdzia³ V. Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 25
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w usta-
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wie 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.
§ 26

ciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Wójt, Zastêpca Wójta oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.

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.

Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.

2. Przygotowanie sesji
§ 27
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
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych
lub w inny skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14
dni przed sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie
obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§ 28
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniê-

3. Przebieg sesji
§ 29
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 30
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 31

§ 32
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.
§ 33
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 § 26 ust. 4.
§ 34
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.
§ 35
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.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ
mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszo-
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nych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych
czynnoci o podobnym charakterze.
§ 36
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram (okrelenie
liczby kolejnej sesji) sesjê Rady Gminy Cedry Wielkie.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 37
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 38
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
§ 39
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 38 pkt 3 sk³ada Wójt
lub wyznaczony przez niego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 40
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia 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.
§ 41
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.
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3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 40 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 42
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.
§ 43
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 sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 44
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 45
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.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje
sprawê pod g³osowanie.
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§ 46
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.
§ 47
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.
§ 48
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam sesjê
Rady Gminy Cedry Wielkie.
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.
§ 49
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.
§ 50
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.
§ 51
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y o
jakiej mowa w § 38 pkt 1.
§ 52
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.
§ 53
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.
§ 54
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 najpóniej w ci¹gu 6 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.
§ 55
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§ 56
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 25 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 25
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 57
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,
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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.

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.

§ 58

§ 65

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.

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.

§ 59
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.
§ 60
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 61
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.
5. Procedura g³osowania
§ 62
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 63
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. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 64
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.

§ 66
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 § 66 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.
§ 67
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
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przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 68
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
§ 69
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.
§ 70
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 71

2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 74
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.
§ 75
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
7. Radni
§ 76
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na
rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego
komisji.
§ 77
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ
w swoich okrêgach wyborczych  w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomoci wyborców 
osoby, które chcia³yby z³o¿yæ skargi i wnioski czy postulaty.
3. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 78
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.

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

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.

§ 72

§ 80

Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.

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.

§ 73
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.

§ 79
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8. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 81

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.
§ 82
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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 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.
§ 87
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w
uchwa³ach Rady.
§ 88
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.

§ 83

§ 89

1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.

§ 84

Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
trzy dni robocze, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca
 d³u¿ej ni¿ dwa dni robocze.

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca.
§ 85
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.
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 3 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 86
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,

§ 90

§ 91
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.
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.
§ 92
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych
w § 86 ust. 1.
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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
§ 93
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 6) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego
przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz
osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia
kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.
6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli
problemowej bez wczeniejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 5.
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.
7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ
siê  w najkrótszym mo¿liwym terminie  do Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na
ich kontynuowanie.
8. W przypadku niezwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7,
kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyjnej.
§ 94
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.
§ 95
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 ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3
§ 96
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 97
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 98
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.
§ 99
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
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§ 100

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
§ 101
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 listopada 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.
§ 102
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
§ 103
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¿ trzech radnych,
3) nie mniej ni¿ jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
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.
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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.
§ 104
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 105
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 106
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.
§ 107
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.
§ 108
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
§ 109
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 110
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej czterech radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
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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.
§ 111
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 112
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 czterech.
§ 113
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 114
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.
§ 115
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.

§ 120
Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w § 117  § 119 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.
Rozdzia³ X. Zasady dostêpu
i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady,
Komisji i Wójta
§ 121
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
§ 122
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 123
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia inspektor ds. obs³ugi Rady Gminy w dniach i godzinach pracy Urzêdu Gminy.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpnia Sekretarz Gminy w dniach i godzinach pracy
Urzêdu Gminy.
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.
§ 124
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 121 i 122 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§ 125

Rozdzia³ IX. Tryb pracy Wójta

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

§ 117

Rozdzia³ XI. Postanowienia koñcowe

§ 116
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

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.
§ 118
Wójt uczestniczy w sesjach Rady
§ 119
Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia wójta na ich posiedzenie.

§ 128
Traci moc uchwa³a Nr XV/112/96 Rady Gminy z dnia
26 lutego 1996 r. oraz uchwa³a Nr XXIX/233/98 z dnia
11 maja 1998 r. w sprawie Statutu Gminy.
§ 129
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek
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1319
UCHWA£A Nr V/107/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ki nr 753/2
oraz czêci dzia³ki nr 749/3 po³o¿onych we wsi Chwaszczyno, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139;zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112,
Nr 25 poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o pow. 0,2892 ha obejmuj¹cego
dzia³kê nr 753/2 oraz czêæ dzia³ki nr 749/3, po³o¿onego
we wsi Chwaszczyno, gmina ¯ukowo, w którym teren
przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z us³ugami
rzemielniczymi,
 drogê dojazdow¹.
§2
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN/UR  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemielniczymi:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 20%
powierzchni dzia³ki,
c) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5 m,
d) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu 22° ¸
45°, musz¹ mieæ pokrycie nierozprzestrzeniaj¹ce
ognia,
f) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej KD,
 10,0 m od lasu.
KD  droga dojazdowa o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) wjazd na teren MN/UR z projektowanej drogi dojazdowej KD.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
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prowadzonego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg na
warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanego systemu komunalnej kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez u¿ytkownika sieci,
d) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki, natomiast z nawierzchni utwardzonych na terenie dzia³alnoci rzemielniczej wytwarzaj¹cej zanieczyszczenia ropopochodne, przed
odprowadzaniem do gruntu wody opadowe musz¹ byæ oczyszczone w piaskownikach lub separatorach, je¿eli zwierciad³o wód podziemnych znajduje siê co najmniej 1,5m poni¿ej poziomu wprowadzenia cieków.
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z projektowanej sieci gazu
przewodowego,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci, za porednictwem specjalistycznych jednostek, natomiast odpady niebezpieczne dla rodowiska (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy o odpadach z dn.
27.04.2001 Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ na
wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y uzyskaæ
zgodê w³aciwego organu.
1.4.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) co najmniej 30% terenu dzia³ki nale¿y obsadziæ
drzewami i krzewami. Drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granicy, aby nie
zacienia³y s¹siednich dzia³ek zabudowy mieszkaniowej.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) teren dzia³ki po³o¿ony jest na obszarze otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obowi¹zuj¹ tu
zakazy i ograniczenia okrelone w Rozp. Woj. Gd.
nr 5/94 i 11/98 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59, poz. 294),
b) obszar po³o¿ony jest w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej ,,Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji Woj. Gd. z dnia 06.08.1993 r.
(Decyzja nr O-V-7226/1/93),
c) uci¹¿liwoæ dzia³alnoci us³ugowej nie mo¿e przekroczyæ granic w³asnoci,
d) budynek mieszkalny powinien byæ usytuowany
poza zasiêgiem uci¹¿liwoci lub w jej zasiêgu, ale
pod warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszaj¹cych uci¹¿liwoæ do poziomu
okrelonego w przepisach o ochronie rodowiska
i w Polskich Normach.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 500, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
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b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
§4
Ustala siê 30% stawkê procentowa s³u¿¹c¹ naliczaniu
jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci, 5% w przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku do uchwa³y.
§5
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

1320
UCHWA£A Nr V/112/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 93/5 po³o¿onej
we wsi Banino, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139;zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112,
Nr 25 poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³kê nr 93/5 po³o¿on¹ we wsi Banino, gm. ¯ukowo.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 5 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 5) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie
wg klasyfikacji strefowej (pod pojêciem strefy rozumie
siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1,2.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej.
3.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg.
4.KD  droga dojazdowa.
5.KX  ci¹g pieszy.
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy ¯ukowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr V/112/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 stycznia 2003 r.
MIEJSCOWOÆ BANINO
1. KARTA TERENU
3/314-03-02/3
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 93/5
Powierzchnia: 1,01 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1,2.MNe  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
3.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg
4.KD  droga dojazdowa
5.KX  ciag pieszy
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 1000 m2, maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Dach: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60cm, k¹t nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy:
 obowi¹zuj¹ce linie zabudowy 6 m, 7 m, 10 m od linii rozgraniczaj¹cych tereny 4.KD, 5.KX, 3.ZTT
 nieprzekraczalne linie zabudowy 4 m od linii rozgraniczaj¹cych tereny 5.KX
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m od
poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; wyklucza siê stosowania tymczasowych rozwi¹zañ gospodarki ciekowej do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie cieków do oczyszczalni gminnej w sposób zorganizowany winno byæ
realizowane równolegle z realizacj¹ zamierzeñ planu
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe)

6.

7.
8.

9.

10.
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odprowadziæ systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków powierzchniowych, po uprzednim
podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cego gazoci¹gu
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z projektowanej drogi dojazdowej w powi¹zaniu z drog¹ gminn¹ relacji Pêpowo  Rêbiechowo
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi dojazdowej 4.KD  8 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gu pieszego 5.KX  zmienna od 3 m do 5 m
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa technicznego 3.ZTT  5 m
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (zewnêtrzny teren ochrony poredniej), obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia 6 sierpnia
1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
STAWKA PROCENTOWA
30%  dla terenów MNe; 5%  dla terenów MNe w
przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y; 0%  dla pozosta³ych terenów
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z funkcj¹ mieszkaniow¹ oraz zawodem
w³aciciela lub najemcy (np. gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, us³ugi krawieckie, itp.). Uci¹¿liwoæ us³ug nale¿y ograniczyæ do
granic w³asnoci.
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku
natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych
na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu
drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
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ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50% (dotyczy
terenów MNe)
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP13Zbiornik ¯ukowski,
obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 plany zagospodarowania terenu pod wzglêdem kolizji
z istniej¹c¹ lini¹ energetyczn¹ n.n. uzgodniæ z ENERG¥ Zak³ad Kartuzy; usuniêcie wszelkich kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z projektowanymi obiektami winno siê odbyæ kosztem i staraniem inwestorów;
w przypadku skablowania napowietrznych linii energetycznych n.n. nieprzekraczalne linie zabudowy od linii
energetycznych przestaj¹ obowi¹zywaæ

1321
UCHWA£A Nr VI/128/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 10 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 53/11, 53/12, 53/14,
53/16, 53/18 do 53/29, 53/31 do 53/33, 53/35 do 53/41,
53/44, 53/46 do 53/48, 53/52 do 53/54, 54/22, 54/23 we
wsi Tuchom, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; 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. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112,
Nr 25 poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar dzia³ek nr 53/11, 53/12, 53/14, 53/16, 53/18 do
53/29, 53/31 do 53/33, 53/35 do 53/41, 53/44, 53/46 do
53/48, 53/52 do 53/54, 54/22, 54/23 we wsi Tuchom,
gmina ¯ukowo, stanowi¹cy dotychczas teren upraw
polowych przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcja us³ugow¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN,U zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z funkcja us³ugow¹:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budyn-
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ków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
e) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22°35°
lub 45°50°),
f) minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  700 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
h) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
i) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
j) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
k) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
l) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
m) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KW i KD1.
KG  poszerzenie istniej¹cej drogi krajowej nr 20 (szer.
poszerzenia  5 m).
KD  projektowana droga dojazdowa (serwisowa)
o szer. 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  projektowana droga dojazdowa o szer. 10 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
KW1  projektowany dojazd wewnêtrzny o szer. 6 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
RP  teren rolniczy (pozostawiæ w dotychczasowym
u¿ytkowaniu).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów i parkingów przez separatory ropopochodnych
i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych
(je¿eli zwierciad³o wód podziemnych znajduje siê co
najmniej 1,5 m poni¿ej poziomu wprowadzania cieków), osady z separatorów ropopochodnych i piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego lub z istniej¹cego gazoci¹gu redniego cinienia DN 150, zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez u¿ytkownika sieci,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
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g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady
technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup
asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z projektowanych dróg wewnêtrznych za porednictwem projektowanych dróg dojazdowych
pod³¹czonych do istniej¹cej drogi lokalnej oraz z projektowanych dróg dojazdowych pod³¹czonych do
istniej¹cej drogi lokalnej,
b) nie dopuszcza siê bezporedniego zjazdu z istniej¹cej drogi krajowej nr 20; zjazdy istniej¹ce z drogi
krajowej nr 20 do likwidacji przed zainwestowaniem
pierwszej dzia³ki na terenie objêtym MPZP,
c) zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci mniejszej ni¿ 25 m w terenie niezabudowanym i 10 m w terenie zabudowanym od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 20 (domiar nale¿y wykonywaæ z uwzglêdnieniem krawêdzi jezdni docelowej
 to jest po rozbudowie),
d) w przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi, obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela terenu,
e) nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego dzia³ek powoduj¹cego koniecznoci budowy bezporednich zjazdów z drogi krajowej nr 20.
5. Ustalenia inne:
a) fragment obszaru objêtego planem znajduje siê w
strefie ochrony archeologicznej od kurhanu, jest to
strefa ochrony bezwzglêdnej (zakaz lokalizacji obiektów).
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:1000, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcja
us³ugow¹ na 30%, dla pozosta³ych terenów 0%.

Dziennik Urzêdowy
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3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany 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,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

1322
UCHWA£A Nr V/42/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 5 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)
oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 padziernika
1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167,
poz. 1372) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê gminny program profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na 2003 rok stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê zasady wynagradzania cz³onków GKRPA i innych osób zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
§3
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta Bytowa do dokonywania przesuniêæ rodków finansowych w ramach realizowanych zadañ.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi miasta Bytów.

§4

§5

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 w ¯ukowie,

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr V/42/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 5 lutego 2003 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
Lp.

Zadania i formy realizacji

Przeznaczona
kwota

2.

3.

1.

Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzale¿nionych od alkoholu :

I.

( I. 1 )
1. Finansowanie dodatkowych zajêæ terapeutycznych dla pacjentów uzale¿nionych od alkoholu oraz
wspó³uzale¿nionych - Stowarzyszenie Osiem - 5.000,( I.  6.)
2. Op³acanie kosztów powo³ania bieg³ego w przedmiocie uzale¿nienia od alkoholu.
- 35 opinii x 143,-z³ = 5.005,( I.- 11.A/B/C )
3. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego.
- 52 tygodnie x 1 godz. x 15,50 = 806,- 52 tygodnie x 1 godz. x 36,- = 1.872,RAZEM:
2.678,Udzielanie pomocy psychospo³ecznej i prawnej rodzinom w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe,
a w szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie:
1. Szkolenia osób z zakresie przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie.
- Studium Pomocy Psychologicznej
- Stowarzyszenie „ Osiem ”
- ACCESS 2000
- Studium Przeciwdzia³ania Patologiom Spo³ecznym
- inne szkolenia

II.

III.

IV.

( II.  3. A )
= 1.300,= 800,= 1.500,= 2.400,= 1.000,RAZEM
7.000,2. Udzielanie pomocy psychospo³ecznej i prawnej osobom i rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe.
( II. – 2. D )
- prowadzenie spraw osób uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych
60 spraw x 61,50 = 3.690,( II.  4. B )
3. Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej
- wychowawcy
2 osoby x 9.900,- = 19.800,- socjoterapeuta/terapeuta
1 osoba
6.600,- do¿ywianie (1,50 - dziennie na osobê)
9.900,- zakup wyposa¿enia niezbêdnego do realizacji zajêæ
3.500,(materia³y dydaktyczno-biurowe i sprzêt dydaktyczny )
RAZEM:
39.800,Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej i edukacyjnej w szczególnoci dla m³odzie¿y:

1. Dzia³ania profilaktyczno  edukacyjne.
- programy realizowane w placówkach owiatowo-wychowawczych
i innych
2. Przeprowadzenie konkursów i imprez nt. uzale¿nieñ i przemocy.
- konkursy w szko³ach i innych placówkach
3. Zakup publikacji, literatury.
4. Pomieszczenia na dzia³alnoæ profilaktyczn¹ i edukacyjn¹.
- czynsz
1330,- x 12 miesiêcy
= 15.960,- centralne ogrzewanie
13.200,- woda i kanalizacja
300,- energia elektryczna
3.500,- sprz¹tanie
661,30 x 12 miesiêcy
=
7.940,- wywóz nieczystoci
50,- x 12 miesiêcy
=
600,- telefon, op³aty pocztowe
250,- x 12 miesiêcy
=
3.000,- remont kapitalny dachu
30.000,RAZEM:
74.500,Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi:
1. Kontrole przestrzegania zasad obrotu tymi napojami :
2 osoby x 2 h x 16,50 x 12 miesiêcy = 792,Rezerwa
58,RAZEM:
850,-

5.000,5.005,2.678,___________
12.683,-

7.000,-

3.690,-

39.800,____________
50.490,-

( III.  1 )
20.000,-

20.000,( III.  5 )
2.000,2.000,-

2.000,( III –11 )
( III. 13 )

2.000,-

74.500,-

____________
98.500,-

( IV. – 4 )
850,-
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Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ i osób fizycznych s³u¿¹cej
rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych:

V.

1. Dofinansowanie podejmowanych przez instytucje i stowarzyszenia dzia³añ zwi¹zanych z profilaktyk¹, prac¹
z grupami ryzyka.
( V. – 1.A )
- wypoczynek letni dzieci i m³odzie¿y
25.000,( V. 2 )
2. Wspomaganie podmiotów zajmuj¹cych siê przeciwdzia³aniem patologiom spo³ecznym.
- organizacja szkoleñ, inicjatyw zwi¹zanych z zapobieganiem patologiom
4.000,3. Wsparcie podmiotów i instytucji w zakresie pomocy i adaptacji do ¿ycia w spo³eczeñstwie osób wychodz¹cych z
na³ogu i osób wspó³uzale¿nionych.
( V. - 1.C )
-wspó³finansowanie prac interwencyjnych dla osób wychodz¹cych z na³ogu
68.917,4. Finansowanie kosztów zakupu sprzêtu niezbêdnego do realizacji programów dla grup i organizacji
dzia³aj¹cych w zakresie profilaktyki antyalkoholowej.
( V.  4 )
1. wyposa¿enie pokoi do przeprowadzania rozmów z osobami uzale¿nionymi
2.700,2.800,2. materia³y kancelaryjne, rodki czystoci
RAZEM: 5.500,5. Wynagrodzenie rycza³towe dla cz³onków GKRPA
OGÓ£EM :
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr V/42/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 5 lutego 2003 r.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZ£ONKÓW GKRPA
I INNYCH OSÓB Z TYTU£U PRACY NA RZECZ GKRPA
Ustala siê dla cz³onków GKRPA i innych osób stawki
za realizacjê nastêpuj¹cych zadañ wynikaj¹cych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na 2003 r.:
1. Za prowadzenie rozmów motywuj¹cych do podjêcia
leczenia, kontrolê podjêtych zobowi¹zañ, obserwacjê i pomoc osobom uzale¿nionym i wspó³uzale¿nionym  61,50 z³/os.
2. Za dy¿ury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym:
 cz³onek GKRPA  15,50 z³/h,
 prawnik  36,00 z³/h.
3. Za kontrolê przestrzegania zasad obrotu napojami
alkoholowymi  16,50 z³/h.
4. Za prowadzenie zajêæ edukacyjnych, opiekuñczych,
koryguj¹cych, profilaktycznych w wietlicy przy ul.
Mi³ej 26  15,00 z³/h.
5. Za prowadzenie zajêæ socjoterapeutycznych w wietlicy przy ul. Mi³ej 26  20,00 z³/h.
6. Za realizacjê programów profilaktycznych w placówkach owiatowo-wychowawczych w gminie Bytów 
19,50 z³/h.
7. Za realizacjê zajêæ terapeutycznych w ramach Programu wsparcia podmiotów i instytucji w zakresie pomocy i adaptacji do ¿ycia w spo³eczeñstwie osób wychodz¹cych z na³ogu i osób wspó³uzale¿nionych 
20,50 z³/h.

Lp.

1.

838,32 x 12 miesiêcy = 10.060,-

25.000,-

4.000,-

68.917,-

5.500,-

10.060,___________
113.477,276.000,-

8. Za pe³nienie funkcji Przewodnicz¹cego Komisji, rycza³t
miesiêczny w wysokoci 20% przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego, og³oszonego dla celów emerytalnych wg obwieszczenia Prezesa GUS.
9. Za udzia³ w pracach Komisji, rycza³t miesiêczny w wysokoci 2,5% przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego, og³oszonego dla celów emerytalnych wg obwieszczenia Prezesa GUS.
10. Podstawê naliczania rycza³tów miesiêcznych wymienionych w pkt 8 i 9 stanowiæ bêdzie przeciêtne wynagrodzenie w III kwartale roku poprzedniego do obliczania rycza³tów za udzia³ w pracach Komisji w roku
nastêpnym.
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UCHWA£A Nr V/43/2003
Rady Miejskiej Bytowie
z dnia 5 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y o uznaniu drzew za pomniki przyrody.
Na podstawie art. 28 i 34 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99,
poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189, Nr 145,
poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Nr XXVIII/224/97 Rady
Miejskiej w Bytowie z dnia 30 grudnia 1997 r., w sprawie
uznania drzew za pomniki przyrody, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) skrela siê nastêpuj¹c¹ pozycjê:

Pozycja
w gminnym rejestrze
pomników przyrody

Opisy drzew uznanych
za pomniki przyrody

Gdzie i w czyim posiadaniu znajduj¹ siê
drzewa uznane za pomniki przyrody

16.

Kasztanowiec zwyczajny
(Aesculus hippocastanum),
obwód pnia 275 cm, piernica 88
cm, wiek 100 lat, wysokoæ 21 m.

Bytów, Wzgórze Zamkowe
Dzia³ka nr 88, UM Bytów

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1323, 1324, 1325

 3572 

§2

§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi miasta Bytów.

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

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin
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UCHWA£A Nr V/46/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 5 lutego 2003 r.
w sprawie przekszta³cenia Zarz¹du Kompleksu Zamkowego w Bytowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)
oraz art. 9 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), art. 19
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88,
poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74,poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200,
poz. 1685,Nr 213, poz. 1802 i Nr 214 poz. 1806) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1
Przekszta³ca siê jednostkê organizacyjn¹ Gminy Bytów
pod nazw¹ Zarz¹d Kompleksu Zamkowego w Bytowie
utworzon¹ uchwa³¹ Nr VIII/62/95 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 12 kwietnia 1995 r. w sprawie powo³ania zak³adu bud¿etowego pod nazw¹ Zarz¹d Kompleksu Zamkowego w Bytowie, w samodzieln¹ samorz¹dow¹ instytucjê kultury pod nazw¹ Zarz¹d Kompleksu Zamkowego
w Bytowie.
§2
Zobowi¹zania i wierzytelnoci zak³adu bud¿etowego
przejmuje samorz¹dowa instytucja kultury  Zarz¹d Kompleksu Zamkowego w Bytowie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi miasta Bytów.
§4
Traci moc uchwa³a Nr VIII/62/95 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 12 kwietnia 1995 r. w sprawie powo³ania zak³adu bud¿etowego pod nazw¹ Zarz¹d Kompleksu Zamkowego w Bytowie.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin
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UCHWA£A Nr V/47/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 5 lutego 2003 r.
w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazw¹ Zarz¹d Kompleksu Zamkowego w Bytowie.
Na podstawie art. 13 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê statut Zarz¹dowi Kompleksu Zamkowego
w Bytowie, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi miasta Bytów.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 12 za³¹cznika do uchwa³y, który wchodzi w ¿ycie z dniem 30 wrzenia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/47/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 5 lutego 2003 r.
STATUT
ZARZ¥DU KOMPLEKSU ZAMKOWEGO
W BYTOWIE
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Zarz¹d Kompleksu Zamkowego jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia 25
padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej oraz niniejszego statutu.
§2
Organizatorem Zarz¹du Kompleksu Zamkowego jest
gmina Bytów.
§3
Zarz¹d Kompleksu Zamkowego w Bytowie posiada
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osobowoæ prawn¹ i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez gminê Bytów pod nr 3.
§4
Zarz¹d Kompleksu Zamkowego w Bytowie swoj¹ dzia³alnoci¹ obejmuje teren gminy Bytów. Siedzib¹ Zarz¹du
Kompleksu Zamkowego jest Bytów.
§5
Bezporedni nadzór nad Zarz¹dem Kompleksu Zamkowego sprawuje Burmistrz miasta Bytów.
ROZDZIA£ II
Cele i przedmiot dzia³ania
§6
Podstawowym celem dzia³ania Zarz¹du Kompleksu
Zamkowego jest ochrona dziedzictwa kultury, upowszechnianie kultury oraz szeroko rozumiana aktywizacja spo³eczno-kulturalna i rekreacyjna mieszkañców gminy, a
tak¿e turystyczna promocja Bytowa i okolicy.
§7
Zarz¹d Kompleksu Zamkowego realizuje zadania w
zakresie:
1) dzia³ania na rzecz ochrony dziedzictwa kultury tj. odbudowy i rewaloryzacji zamku oraz ca³ego wzgórza
zamkowego, utrzymanie zamku oraz ca³ego wzgórza zamkowego w nale¿ytym stanie technicznym i estetycznym,
2) inspirowania dzia³añ kulturalno-wychowawczych,
edukacyjnych, turystycznych oraz artystycznych na
terenie gminy Bytów. Rozpoznawania i rozbudzania
zainteresowañ oraz potrzeb kulturalnych, turystycznych i artystycznych mieszkañców gminy Bytów,
3) cis³ego wspó³dzia³ania ze spo³ecznymi ruchami
kulturalnymi, artystycznymi, sportowymi i turystycznymi w zakresie organizacji aktywnego uczestnictwa mieszkañców gminy w ¿yciu kulturalnym,
4) dzia³alnoci instrukta¿owo-metodycznej,
5) upowszechniania trwa³ych wartoci kultury narodowej i regionalnej,
6) aktywnej opieki i pomocy wszelkim spo³ecznym inicjatywom zwi¹zanym z amatorsk¹ twórczoci¹ artystyczn¹, ruchem na rzecz rozwoju kultury fizycznej oraz innymi formami po¿ytecznego spêdzania
wolnego czasu przez dzieci, m³odzie¿ i doros³ych,
7) prowadzenia kompleksowej dzia³alnoci zwi¹zanej
z obs³ug¹ ruchu turystycznego (informacja turystyczna, us³ugi hotelarsko  gastronomiczne, organizacja imprez w³asnych i zleconych),
8) aktywnego organizowania imprez i innych przedsiêwziêæ kulturalnych i rekreacyjnych na terenie gminy
Bytów.
§8
Wymienione wy¿ej zadania Zarz¹d Kompleksu Zamkowego realizowaæ bêdzie przede wszystkim poprzez
organizowanie:
1) imprez kulturalno  wychowawczych na terenie
gminy Bytów,
2) wspó³dzia³anie z innymi podmiotami posiadaj¹cymi w swoim statucie zadania zbie¿ne z podstawowymi celami dzia³alnoci Zarz¹du Kompleksu Zamkowego (organizacje spo³eczne, szko³y, inne placówki kulturalno-owiatowe),

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) zajêæ sekcji zainteresowañ, zespo³ów artystycznych,
organizacji i stowarzyszeñ dzia³aj¹cych przy Zarz¹dzie
Kompleksu Zamkowego,
4) dzia³alnoci owiatowej (szkolenia, kursy, wydawnictwa),
5) dzia³alnoci wystawienniczej.
§9
Zadania merytoryczne Zarz¹du Kompleksu Zamkowego w Bytowie mo¿e realizowaæ we wspó³pracy z:
 pañstwow¹ s³u¿b¹ ochrony zabytków,
 regionalnymi stowarzyszeniami kulturalnymi, artystycznymi, turystycznymi, sportowymi i spo³ecznymi,
 innymi placówkami kulturalno owiatowymi spoza
terenu gminy Bytów,
 regionalnymi mniejszociami etnicznymi i narodowymi.
§ 10
Zarz¹d Kompleksu Zamkowego na zasadach okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach mo¿e:
1) organizowaæ spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, spotkania, konferencjê i szkolenia,
2) prowadziæ impresariat artystyczny,
3) organizowaæ imprezy kulturalne, rekreacyjne, artystyczne i turystyczne,
4) wiadczyæ us³ugi w zakresie fotograficznym, plastycznym, organizacji imprez, wynajem i dzier¿awê
pomieszczeñ, sprzêtu nag³aniaj¹cego,
5) prowadziæ kó³ka i zespo³y artystyczne oraz sekcje
zainteresowañ i kluby,
6) prowadziæ dzia³alnoæ handlowo us³ugow¹ w zakresie przewodnictwa i szeroko rozumianej obs³ugi ruchu turystycznego,
7) prowadziæ dzia³alnoæ wydawnicz¹,
8) prowadziæ us³ugi handlowe i gastronomiczne,
9) realizowaæ program rewaloryzacji zabytków na terenie gminy Bytów w porozumieniu z pañstwow¹
s³u¿b¹ ochrony zabytków.
ROZDZIA£ III
Organizacja Zarz¹du Kompleksu Zamkowego
§ 11
Zarz¹dem Kompleksu Zamkowego w Bytowie zarz¹dza i reprezentuje go na zewn¹trz Dyrektor  Zarz¹dca.
§ 12
1. Dyrektora  Zarz¹dcê Kompleksu Zamkowego powo³uje Burmistrz miasta Bytów na okres 5 lat. W uzasadnionych przypadkach mo¿na powo³aæ Dyrektora- Zarz¹dcê na okres krótszy, jednak nie krótszy ni¿ 3 lata.
2. Kandydata na stanowisko Dyrektora  Zarz¹dcê wy³ania siê w drodze konkursu.
3. W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz okrela
regulamin konkursu oraz sk³ad komisji konkursowej.
4. Je¿eli do konkursu nie zg³osi siê ¿aden kandydat albo
w wyniku konkursu nie wy³oniono Dyrektora-Zarz¹dcy Burmistrz powo³uje na stanowisko ustalonego przez
siebie kandydata.
5. Dyrektor  Zarz¹dca mo¿e byæ odwo³any przed up³ywem okresu, na który zosta³ powo³any:
 na w³asn¹ probê,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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 z powodu choroby trwale uniemo¿liwiaj¹cej wykonywanie obowi¹zków,
 z powodu naruszenia przepisów prawa, w zwi¹zku z
zajmowanym stanowiskiem,
 w razie odst¹pienia od realizacji uzgodnionego z organizatorem programu dzia³ania instytucji.
§ 13
Zarz¹d Kompleksu Zamkowego prowadzi swoj¹ dzia³alnoæ przy pomocy pracowników dzia³alnoci podstawowej, pracowników administracji i obs³ugi. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor.
§ 14
Dyrektor-Zarz¹dca i pracownicy Zarz¹du Kompleksu
Zamkowego powinni posiadaæ odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje okrelone rozporz¹dzeniem Ministra Kultury i sztuki z dnia 09.03.1999 r. w sprawie wymagañ kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji, uprawniaj¹cych do zajmowania okrelonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rz¹dowa lub jednostki
samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 26, poz. 234).
§ 15
Wynagrodzenia pracowników Zarz¹du Kompleksu
Zamkowego ustalone s¹ na podstawie zak³adowego regulaminu wynagradzania, który ustala Dyrektor  Zarz¹dca.
§ 16
Organizacjê wewnêtrzn¹ Zarz¹du Kompleksu Zamkowego okrela regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora  Zarz¹dcê, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza miasta Bytów.
ROZDZIA£ IV
Zasady gospodarki finansowej
Zarz¹du Kompleksu Zamkowego w Bytowie
§ 17
Zarz¹d Kompleksu Zamkowego w Bytowie prowadzi
gospodarkê finansow¹ na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.

§ 21
1. Organizator zapewnia co roku w bud¿ecie Gminy rodki
finansowe na realizacjê celów statutowych Zarz¹du
Kompleksu Zamkowego.
2. Dyrektor  Zarz¹dca wystêpuje do Burmistrza miasta
Bytów z wnioskiem o dotacjê na rok nastêpny w terminie do dnia 15 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok
udzielenia dotacji.
3. Szczegó³owe zasady wykonania i realizacji przez Zarz¹d Kompleksu Zamkowego rodków wymienionych
w ust. 1 reguluje umowa zawierana na ka¿dy rok bud¿etowy miêdzy Organizatorem a Zarz¹dem Kompleksu Zamkowego.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe
§ 22
1. Statut Zarz¹dowi Kompleksu Zamkowego w Bytowie
nadaje Rada Miejska w Bytowie.
2. Zmiany statutu mog¹ byæ dokonywane w trybie okrelonym dla jego nadania.
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UCHWA£A Nr VI/49/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie okrelenia stawek czynszu regulowanego za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego bêd¹cego w zasobach Bytowskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Spó³ka z o.o. w Bytowie.
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 26 padziernika
1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z 2001 r.
Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167, Nr 154, poz. 1800 i 2002 r.
Nr 25, poz 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824
i Nr 240, poz. 2058) uchwala siê, co nastêpuje:
§1

Dochody osi¹gniête z us³ug prowadzonych przez Zarz¹d Kompleksu Zamkowego w Bytowie przeznaczone s¹
na realizowanie zadañ statutowych.

Ustala siê dla zasobów mieszkaniowych Bytowskiego
Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Spó³ka z o.o. w
Bytowie miesiêczn¹ stawkê czynszu regulowanego
w wysokoci:
a) 5,30 z³ (s³ownie: piêæ z³otych trzydzieci groszy) za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego dla
budynku B i C z wy³¹czeniem klatek M i N,
b) 6,20 z³ (s³ownie: szeæ z³otych dwadziecia groszy)
za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego
dla budynku A,
c) 4,84 z³ (s³ownie: cztery z³ote osiemdziesi¹t cztery
grosze) za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego dla budynku C klatki M i N poza lokalami
opuszczonymi przez dotychczasowych najemców,
gdzie obowi¹zywa³a bêdzie stawka jak w ust. 1 lit a.

§ 20

§2

1. Podstaw¹ gospodarki finansowej Zarz¹du Kompleksu
Zamkowego w Bytowie jest sporz¹dzany plan dzia³alnoci instytucji z zachowaniem wysokoci dotacji organizatora.
2. Plan dzia³alnoci Zarz¹du Kompleksu Zamkowego zawiera: plan przychodów i kosztów, plan remontów
i konserwacji rodków trwa³ych oraz plan inwestycji.

Traci moc uchwa³a Nr XXXIX/287/2002 Rady Miejskiej
w Bytowie z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie okrelenia
stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego bêd¹cego w zasobach Bytowskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Spó³ka
z o.o. w Bytowie.

§ 18
Zarz¹d Kompleksu Zamkowego w Bytowie pokrywa
koszty bie¿¹cej dzia³alnoci i zobowi¹zania z uzyskanych
przychodów. Przychodami s¹ dotacje z bud¿etu Gminy
Bytów, wp³ywy z prowadzonej dzia³alnoci, z najmu
i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych oraz rodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.
§ 19
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§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi miasta Bytów.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2003 r.,
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin
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UCHWA£A Nr VI/56/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie wyposa¿enia w maj¹tek Zarz¹du Kompleksu
Zamkowego w Bytowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a i h ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)
i art. 12, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Przekazuje siê na czas nieoznaczony do bezp³atnego
u¿ywania nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ Gminy
Bytów okrelone w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y, na
rzecz Zarz¹du Kompleksu Zamkowego w Bytowie na nastêpuj¹cych warunkach:
1. Zarz¹d Kompleksu Zamkowego w Bytowie u¿ywaæ
bêdzie oddane w u¿yczenie nieruchomoci w sposób
odpowiadaj¹cy ich w³aciwociom i przeznaczeniu.
2. Przychodami Zarz¹du Kompleksu Zamkowego w Bytowie s¹ wp³ywy z najmu i dzier¿aw nieruchomoci
u¿yczonych przez Gminê.
3. Bez pisemnej zgody Burmistrza miasta Bytów Zarz¹d
Kompleksu Zamkowego nie mo¿e oddaæ nieruchomoci u¿yczonych osobom trzecim do odp³atnego lub nieodp³atnego u¿ywania, z wyj¹tkiem nieruchomoci oddanych do u¿ywania odp³atnego na okres nie przekraczaj¹cy 1 roku, zgodnie z wykazem okrelonym przez
Burmistrza.
4. Zarz¹d Kompleksu Zamkowego w Bytowie ponosi
zwyk³e koszty utrzymania nieruchomoci. Pozosta³e
wydatki lub nak³ady na nieruchomoci rozliczane bêd¹
na podstawie odrêbnych porozumieñ zawartych pomiêdzy Burmistrzem miasta Bytów a Zarz¹dem Kompleksu Zamkowego w Bytowie.
5. Zarz¹d Kompleksu Zamkowego jest odpowiedzialny za
przypadkowe uszkodzenie przedmiotu u¿yczenia, je¿eli bêdzie u¿ywa³ go w sposób sprzeczny z umow¹
albo z w³aciwociami lub przeznaczeniem nieruchomoci.
6. Zarz¹d Kompleksu Zamkowego w Bytowie ponosi odpowiedzialnoæ za postêpowanie osób trzecich wobec
przedmiotu u¿yczenia.
7. Gmina Bytów mo¿e za¿¹daæ zwrotu nieruchomoci w
ka¿dym czasie.
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8. Zarz¹d Kompleksu Zamkowego, bez zgody Burmistrza
miasta Bytów, nie mo¿e umorzyæ nale¿noci czynszowych przypadaj¹cych od osób trzecich. W ramach
danego roku bud¿etowego Zarz¹d Kompleksu Zamkowego w Bytowie mo¿e rozk³adaæ na raty nale¿noci
czynszowe.
§2
Zarz¹d Kompleksu Zamkowego w Bytowie zobowi¹zany jest do oddawania u¿yczonych nieruchomoci do
odp³atnego korzystania na podstawie przetargów publicznych przeprowadzonych zgodnie z powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, przy
zastosowaniu stawek czynszu wynikaj¹cych z odpowiednich uchwa³ Rady Miejskiej lub zarz¹dzeñ Burmistrza.
W razie nieskutecznoci przetargu bior¹cy do u¿ywania
mo¿e obni¿yæ stawki wywo³awcze do stawek wskazanych
przez Burmistrza miasta Bytów.
§3
Zarz¹d Kompleksu Zamkowego w Bytowie zobowi¹zany jest do przedk³adania Burmistrzowi miasta Bytów w
celu zaakceptowania projektów umów zawieranych pomiêdzy Zarz¹dem Kompleksu Zamkowego w Bytowie, a
dotycz¹cych u¿yczonych nieruchomoci.
§4
Przenosi siê nieodp³atnie na rzecz Zarz¹du Kompleksu
Zamkowego w Bytowie sk³adniki mienia ruchomego bêd¹cy w u¿ytkowaniu zak³adu bud¿etowego pod nazw¹
Zarz¹d Kompleksu Zamkowego w Bytowie.
§5
Z chwila wejcia w ¿ycie uchwa³y stron¹ dotychczasowych umów najmu i dzier¿aw, zawartych na u¿yczone
nieruchomoci, w miejsce Gminy Bytów staje siê Zarz¹d
Kompleksu Zamkowego w Bytowie.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi miasta Bytów.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, nie wczeniej jednak ni¿ z dniem wejcia
w ¿ycie uchwa³y Nr V/46/2003 Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 5 lutego 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/56/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 19 marca 2003 r.
Nieruchomoci przekazane do bezp³atnego u¿ywania
na rzecz Zarz¹du Kompleksu Zamkowego w Bytowie
1) nieruchomoæ oznaczona wg ewidencji jako dzia³ka
Nr 87 o pow. 259 m2,
2) nieruchomoæ zabudowana oznaczona wg ewidencji
jako dzia³ka Nr 88 o pow. 24363 m2, z wy³¹czeniem
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
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lokalu u¿ytkowanego przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Bytowie,
nieruchomoæ oznaczona wg ewidencji jako dzia³ka
Nr 90 o pow. 576 m2,
nieruchomoæ zabudowana oznaczona wg ewidencji
jako dzia³ka Nr 92 o pow. 755m2,
nieruchomoæ oznaczona wg ewidencji jako dzia³ka
Nr 93/1 o pow. 1006 m2,
nieruchomoæ oznaczona wg ewidencji jako dzia³ka
Nr 105 o pow. 3780 m2,
nieruchomoæ oznaczona wg ewidencji jako dzia³ka
Nr 106 o pow. 1514 m2,
nieruchomoæ oznaczona wg ewidencji jako dzia³ka
Nr 114 o pow. 682 m2,
nieruchomoæ oznaczona wg ewidencji jako dzia³ka
Nr 115 o pow. 828 m2,
nieruchomoæ oznaczona wg ewidencji jako dzia³ka
Nr 116 o pow. 476 m2,
nieruchomoæ oznaczona wg ewidencji jako dzia³ka
Nr 119 o pow. 969 m2,
nieruchomoæ oznaczona wg ewidencji jako dzia³ka
Nr 121 o pow. 906 m2,
nieruchomoæ oznaczona wg ewidencji jako dzia³ka
Nr 122 o pow. 656 m2.
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UCHWA£A Nr VI/57/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bytów dla dzia³ek nr 140/1,
140/2 i 141 w obrêbie 101 przy ulicy Mieros³awskiego
w Bytowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806) oraz na podstawie art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 9,
10, 11, 18, 26, 28 i 33 ustawy z dnia 7 lipca1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r
Nr 15, poz. 139, z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z mo¿liwoci¹ prowadzenia drobnych, nieuci¹¿liwych us³ug oraz
niezbêdnej infrastruktury na dzia³kach nr 140/1, 140/2 i 141
w obrêbie 101 przy ul. Mieros³awskiego w Bytowie. Plan
ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bytów zatwierdzonego uchwa³¹ Nr V/42/94 Rady Miejskiej
w Bytowie z dnia 13 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 16 grudnia 1994 r. Nr 42 poz. 242).
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami literowymi:
MN-U  teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej.
KD1  tereny poszerzenia istniej¹cych ulic  tereny realizacji celów publicznych.
2. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia na rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granice opracowania planu;
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania;
 linie podzia³u wewnêtrznego;
 nieprzekraczalna linia zabudowy.
§3
Szczegó³owe ustalenia planu:
1. Zasady zagospodarowania:
a) obs³uga komunikacyjna obszaru z ulicy Mieros³awskiego i ulicy Pochy³ej;
b) podzia³ na dzia³ki indywidualne, jak na rysunku planu;
c) minimalna powierzchnia dzia³ki 600 m2;
d) maksymalna iloæ dzia³ek 8;
e) na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny, liczba lokali mieszkalnych max 4;
dopuszcza siê mo¿liwoæ budowy wolnostoj¹cego
obiektu us³ugowego oraz gara¿y;
f) powierzchnia zabudowana i utwardzona  max 30%
ogólnej powierzchni dzia³ki;
g) minimalny wskanik powierzchni czynnej biologicznie  nie mniejszy od 40% powierzchni dzia³ki, w
tym zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% powierzchni
dzia³ki, gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska;
h) nieprzekraczalna linia zabudowy 5,0 m i 8,0 m od
linii regulacyjnej ulic jak na rysunku planu;
i) parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
2. Zasady kszta³towania zabudowy:
1) liczba kondygnacji u¿ytkowych nadziemnych 
maks. 2;
2) maksymalna wysokoæ coko³u budynku  0,6 m od
strony frontu dzia³ki, wzglêdem istniej¹cego terenu;
3) dopuszcza siê podpiwniczenie, wykorzystanie parteru na funkcje us³ugowe oraz u¿ytkowe wykorzystanie poddasza;
4) wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
dla budynków mieszkalnych maks. 9,0 m, dla obiektów us³ugowych do najwy¿szej krawêdzi dachu
maks. 4,5 m;
5) dach dla budynków mieszkalnych dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od 300 do 500;
6) architektura bry³y budynku dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do charakterystycznych form budownictwa regionalnego.
3. Zasady obs³ugi technicznej:
1) woda z wodoci¹gu miejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
2) odprowadzenie cieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
3) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach
okrelonych przez gestora sieci;
5) gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
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6) ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu.
4. Warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
1) uci¹¿liwoci powsta³e w wyniku prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej ograniczyæ do granic w³asnych
dzia³ki;
2) pas terenu wzd³u¿ ulicy Mieros³awskiego obsadziæ
gatunkami dostosowanymi do pe³nienia funkcji ekranu akustycznego.

o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§4

§2

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 0%.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych,
2) umo¿liwienie dzia³alnoci ró¿norodnych podmiotów
przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyci wynikaj¹cych ze wspólnych
dzia³añ.

§5
Zobowi¹zuje siê Burmistrza 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 Miejskiego w Bytowie;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego miasta Bytów granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.

ROZDZIA£ 1
USTALENIA OGÓLNE
§1
1. Plan obejmuje obszar czêci dzia³ki oznaczonej wed³ug
ewidencji gruntów numerem 362 w obrêbie Niezabyszewo w granicach oznaczonych na rysunku planu.

§3

Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bytów zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy Nr V/42/94 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia
13 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 42/94,
poz. 242) we fragmencie objêtym opracowan¹ zmian¹.

1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczonych na rysunku planu symbolem MN,
2) tereny zabudowy zagrodowej oznaczonych na rysunku planu symbolem MZ,
3) tereny urz¹dzeñ i tras komunikacyjnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem K.
1. Liczby umieszczone przed symbolami o których mowa
w ust. 1 pkt 1-3 maj¹ funkcjê porz¹dkow¹.
3. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala siê przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach okrela siê przeznaczenia dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.
4. Tereny, o których mowa w ust. 3 mog¹ byæ w ca³oci
wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub czêciowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, na zasadach ustalonych
w dalszych przepisach.

§7

§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.

1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu b¹d ró¿nych zasadach zagospodarowania,
2) linia zasiêgu strefy jeziornej,
3) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.

§6

Przewodncz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin
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UCHWA£A Nr VI/58/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów w czêci dzia³ki nr 362
w Niezabyszewie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806) oraz na podstawie art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 9,
10, 11, 18, 26, 28 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

§5
1. Na wszystkich terenach w granicach planu obowi¹zuje:
1) zakaz lokalizacji inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony rodowiska,
2) zakaz lokalizacji obiektów nietrwa³ych i tymczasowych,
3) dopuszczalny poziom ha³asu 45dB w godzinach 6002200 i 40 dB w godzinach 2200-600.
2. Do czasu realizacji inwestycji zachowuje siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu.
3. Przeprowadzenia nadzoru archeologicznego w trakcie
prac budowlanych w zakresie okrelonym inwestorowi
zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dziennik Urzêdowy
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§6
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w
decyzjach administracyjnych nale¿y okrelaæ wed³ug zasad ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych
liniami rozgraniczaj¹cymi, o których mowa w § 4 ust. 2
pkt 1, z uwzglêdnieniem ustaleñ dotycz¹cych infrastruktury technicznej, ok. których mowa w rozdziale 3.
§7
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
których mowa w § 1 uchwa³y, o ile z treci przepisu
nie wynika inaczej,
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê Rady Miejskiej w Bytowie, o ile z treci przepisu
nie wynika inaczej,
3) przepisach szczególnych i odrêbnych  nale¿y przez
to rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem,
wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego),
4) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie w skali 1:500, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y,
5) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
6) przeznaczeniu dopuszczalnym  nale¿y przez to rozumieæ rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe,
które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie
podstawowe,
7) obszarze  nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym rodzaju przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku liniami rozgraniczaj¹cymi.
ROZDZIA£ II
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
dotycz¹ poszczególnych terenów
wyznaczonych na rysunku planu
§8
1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone
na rysunku planu symbolem 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN.
2. Na terenach o których mowa w ust. 1, ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) wysokoæ zabudowy:
 maks. 4,10 m licz¹c od najni¿szego poziomu terenu do okapu dachu, w tym maksymalna wysokoæ coko³u 60 cm.
Liczba kondygnacji 2. Za drug¹ kondygnacjê uwa¿a siê równie¿ poddasze i strych,
2) dachy symetryczne, to znaczy o jednakowym k¹cie
pochylenia i jednakowej d³ugoci po³aci. G³ówne
kalenice budynków wyznaczone pochyleniem po³aci dachowej 420 (tolerancja 10%) w uk³adzie prostopad³ym do drogi dojazdowej 7 K,
3) intensywnoæ zabudowy do 0.20, liczona w granicach dzia³ki,
4) dostosowanie bry³y budynku do architektury regionalnej i lokalnych tradycji. Stosowanie tradycyjnych
materia³ów wykoñczeniowych dla cian jak tynki,

wyk³adziny drewniane, kamienne i ceramiczne, oraz dla
dachów jak dachówka ceramiczna lub cementowa w
kolorze ciemnoczerwonym, strzecha. Zabrania siê stosowania materia³ów ok³adzinowych z tworzyw sztucznych PCV, SIDING itp. i pokryciowych blaszanych
i azbestocementowych.
3. Dopuszcza siê realizacjê obiektów jednorodzinnych.
4. W zakresie wzglêdnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej obowi¹zuj¹ zapisy podane w § 5 ust. 3.
5. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach o których mowa w ust. 1 ustala siê mo¿liwoæ budowy us³ug
wbudowanych, oraz obiektów us³ugowych i magazynowych nieuci¹¿liwych dla rodowiska i otoczenia na
warunkach okrelonych w p. 2 ust. 1 i 2.
§9
Na obszarze oznaczonym symbolem: 5 MZ, ustala siê
na nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) w stosunku do istniej¹cej zabudowy zagrodowej i innej, zwi¹zanej z produkcj¹ rolnicz¹ ustala siê mo¿liwoæ dokonywania remontów, przebudów i rozbudowy, a tak¿e zmian sposobu u¿ytkowania na funkcje mieszkaniowe i us³ugowe nieuci¹¿liwe, zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego,
2) dopuszcza siê wznoszenie nowych budynków z zachowaniem zasad podanych w § 8 ust. 2 pkt 2 i 3,
oraz ust. 3.
ROZDZIA£ III
urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunalnej
§ 10
1. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce drogi wewnêtrznej
o symbolu 7 K w pasie o szerokoci 7 m.
2. Wyznacza siê obszar komunikacyjny oznaczony symbolem 6 K o szerokoci 3 m z podstawowym przeznaczeniem dla komunikacji pieszej.
3. Na terenach w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, o których mowa w ust. 1 i 2 zakazuje siê realizacji obiektów
budowlanych, z wyj¹tkiem urz¹dzeñ technicznych dróg
i zwi¹zanych z utrzymaniem i obs³ug¹ ruchu; dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu.
§ 11
1. Ustala siê zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu gminnego.
2. cieki sanitarne odprowadzaæ do kanalizacji gminnej.
3. Ustala siê doprowadzenie energii elektrycznej liniami
kablowymi. Dotyczy to równie¿ sieci telefonicznej.
4. Gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug
grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach,
wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne.
5. Ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu.
ROZDZIA£ IV
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 12
1. Trac¹ moc obowi¹zuj¹ce ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr V/41/94 Rady
Miejskiej w Bytowie z dnia 13 grudnia 1994 r. (Dz. Urz.
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Woj. S³upskiego Nr 42 z dnia 16 grudnia 1994 r.
poz. 241, obejmuj¹cego obszar czêci dzia³ki oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów numerem 362 w obrêbie Niezabyszewo.
§ 13
Stosownie do ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych, wyst¹pi potrzeba przeznaczenia czêci gruntów na cele nierolnicze klasy R-VI, gleb
mineralnych wytworzonych z piasków s³abogliniastych,
podcielonych piaskiem lunym.
§ 14
W zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci spowodowanym uchwaleniem planu ustala siê procentow¹
wysokoæ jednorazowej op³aty pobieranej od w³aciciela, lub w³adaj¹cego terenem w przypadku sprzeda¿y nieruchomoci (lub jej czêci) w wysokoci = 0% zgodnie z
art. 10 ust. 3; art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
§ 15
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin
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UCHWA£A Nr V/25/2003
Rady Gminy Szemud
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szemud na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia
26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147
poz. 1231 z pón. zm.) Rada Gminy Szemud uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szemud na
rok 2003, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Szemud.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Walkusz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/25/2003
Rady Gminy Szemud
z dnia 25 lutego 2003 r.
GMINNY PROGRAM
Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Szemud
na rok 2003
I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z pón. zm.).
II. Cele Programu
1. Profilaktyczne oddzia³ywanie wobec dzieci i m³odzie¿y szkolnej:
a) przeciwdzia³anie powstawaniu negatywnych nastêpstw u¿ywania i nadu¿ywania alkoholu,
b) obni¿anie kulturowej i spo³ecznej akceptacji picia alkoholu,
c) podwy¿szenie granicy wieku pierwszego kontaktu z
alkoholem.
2. Dzia³ania na rzecz rozwi¹zywania lokalnych problemów
alkoholowych:
a) ograniczanie dostêpnoci do alkoholu,
b) interwencje wobec przejawów nadu¿ywania alkoholu wspomaganie dzia³alnoci instytucji i stowarzyszeñ s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych,
c) udzielanie wsparcia cz³onkom rodzin z problemem
alkoholowym.
3. Podnoszenie kwalifikacji cz³onków Gminnej Komisji ds.
PiRPA.
III. Zadania Programu i metody ich realizacji
1. Profilaktyczne oddzia³ywanie wobec dzieci i m³odzie¿y szkolnej:
a) profilaktyczne i psychoedukacyjne oddzia³ywanie na
postawy i umiejêtnoci wa¿ne dla zdrowia i decyzji
zwi¹zanych z piciem alkoholu, realizowane w formie
autorskich programów kierowanych do uczniów
gimnazjów,
b) socjoteraputyczne oddzia³ywanie wobec dzieci pochodz¹cych z rodzin dysfunkcyjnych, przejawiaj¹cych szczególne problemy wychowawcze, realizowane w ramach dzia³alnoci wietlic rodowiskowo
 terapeutycznych, utworzonych przy szko³ach podstawowych w Szemudzie, Kielnie, Bojanie, Jeleñskiej
Hucie, £ebieñskiej Hucie, Przetoczynie i Donimierzu
(w przygotowaniu utworzenie wietlicy przy Gimnazjum w Szemudzie),
c) prowadzenie dzia³alnoci propagandowej nt. szkodliwoci alkoholizmu w ¿yciu osobistym, rodzinnym,
spo³ecznym i zawodowym poprzez udostêpnianie
biblioteki popularno  naukowej, mieszcz¹cej siê przy
Punkcie Konsultacyjnym oraz zakup nowych broszur,
plakatów i ulotek.
2. Dzia³ania na rzecz rozwi¹zywania lokalnych problemów
alkoholowych:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1330

 3580 

a) ograniczanie dostêpnoci do alkoholu poprzez:
 realizacjê ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (art. 13, 131,14, 15,
16, 17),
 przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleñ
na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub poza
miejscem sprzeda¿y:
 okrelonych w ww. ustawie (art. 18, 181, 182, 183)
 okrelonych uchwa³¹ Rady Gminy,
* dot. ustalenia limitu punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych pow. 4,5% (z wyj¹tkiem piwa)  przyjêto limit 31 punktów na terenie gminy,
* dot. usytuowania punktów sprzeda¿y,
b) kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi dokonywana przez organ wydaj¹cy zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz przez
Gminn¹ Komisjê ds. PiRPA, obejmuj¹ca:
 sprawdzenie punktu przed wydaniem zezwolenia w
zakresie spe³niania przez obiekt warunków ustawowych oraz okrelonych uchwa³ami Rady Gminy,
 sprawdzenie punktu w zakresie zgodnoci prowadzonej dzia³alnoci z ustaw¹ i warunkami okrelonymi w zezwoleniu na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
c) interwencje wobec przejawów nadu¿ywania alkoholu:
 rozpatrywanie zg³oszeñ, dotycz¹cych podjêcia stosownych dzia³añ wobec osób nadu¿ywaj¹cych alkohol, które zak³ócaj¹ spokój i bezpieczeñstwo rodziny, b¹d porz¹dek publiczny,
 podejmowanie postêpowania sprawdzaj¹cego, pozwalaj¹cego ustaliæ stopieñ uzale¿nienia od alkoholu  przeprowadzanie w tym celu rozmów i wywiadów rodowiskowych,
 motywowanie do dobrowolnego podjêcia leczenia
 kierowanie do s¹du wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego wobec osób, których nie uda³o siê zmotywowaæ do podjêcia leczenia dobrowolnie,
 prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, którego zadaniem jest udzielanie pomocy i informacji osobom
uzale¿nionym od alkoholu i cz³onkom ich rodzin na
temat zagro¿eñ, wynikaj¹cych z nadu¿ywania alkoholu, sposobów ich unikania oraz mo¿liwoci leczenia choroby alkoholowej; uczenie wczesnego rozpoznawania sygna³ów, wskazuj¹cych na rozwijanie
siê procesu uzale¿nienia oraz umiejêtnoci kontrolowania rozmiarów picia,
 wspó³praca Gminnej Komisji ds. PiRPA i Pe³nomocnika Wójta z funkcjonariuszami Policji, pracownikami GOPS, s³u¿by zdrowia i owiaty w celu zwiêkszenia skutecznoci interwencji wobec przejawów nadu¿ywania alkoholu i wynikaj¹cej st¹d przemocy w
rodzinie,
 wspó³praca z organizacjami spoza terenu Gminy zajmuj¹cymi siê rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych i leczeniem uzale¿nieñ,
d) materialne wspieranie cz³onków rodzin osób uzale¿nionych od alkoholu:
 udzielanie finansowej pomocy cz³onkom rodzin z
problemem alkoholowym, chc¹cych korzystaæ z terapii lub innej formy pomocy w specjalistycznych
poradniach lub orodkach, odleg³ych od miejsca
zamieszkania,

 udzielanie pomocy ma³oletnim cz³onkom takich
rodzin  zakup niezbêdnych podrêczników i przyborów szkolnych, odzie¿y, obuwia, dofinansowanie wycieczek szkolnych,
 zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym, wytypowanych przez GOPS,
e) udzielanie finansowego wsparcia stowarzyszeniom,
wiadcz¹cym us³ugi dla mieszkañców gminy Szemud:
 dotacje dla Orodka Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Wejherowie oraz dla
Stowarzyszenia Stop Przemocy w Rodzinie z
Wejherowa,
 dofinansowanie dzia³alnoci wietlicy socjoterapeutycznej, dzia³aj¹cej przy Sz. P. w Koleczkowie,
bêd¹cej fili¹ Orodka Wychowawczego Nasz
Dom w Rumi,
f) partycypacja w kosztach dzia³alnoci Izby Wytrzewieñ w Gdyni w formie dotacji.
3. Podnoszenie kwalifikacji cz³onków Gminnej Komisji ds.
PiRPA:
 zorganizowanie dalszych szkoleñ z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz
aspektów prawnych dzia³alnoci Komisji,
 przeszkolenie nowych pracowników wietlic socjoterapeutycznych.
IV. Realizacja Progamu
1. Za inicjowanie dzia³añ okrelonych w programie odpowiada Gminna Komisja ds. PiRPA oraz Pe³nomocnik
Wójta ds. PiRPA.
2. Bezporedni¹ koordynacjê Programu zapewnia Pe³nomocnik Wójta.
3. Gminna Komisja ds. PiRPA oraz Pe³nomocnik Wójta ds.
PiRPA sk³adaj¹ Radzie Gminy sprawozdanie z dzia³alnoci w roku ubieg³ym oraz opracowuj¹ Gminny Program na rok bie¿¹cy.
V. Finansowanie Programu
rodki na realizacjê Programu pochodz¹ wy³¹cznie z
op³at za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych
uzyskanych w 2003 r.
Poza realizacj¹ zadañ okrelonych w programie, wy¿ej
ujêta rodki wydatkowane s¹ na:
 wynagrodzenie Pe³nomocnika Wójta,
 wynagrodzenie cz³onków GKPiRPA za udzia³ w posiedzeniach, których wysokoæ okrela odrêbna
uchwa³a Rady Gminy.
Za³¹cznik
do Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych
w Gminie Szemud na rok 2003
Projekt wydatków
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Szemudzie w 2003 r.
 Materia³y papiernicze i plastyczne dla wietlic:
1.900 z³
Bojano, Kielno, SP Szemud, GIM Szemud  300 z³/wietlica,
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Jeleñska Huta, £ebieñska Huta  200 z³/wietlica,
Donimierz i Przetoczyno  150 z³/wietlica,
 Wycieczki w ramach wietlic:
3.300 z³
Bojano, Kielno, SP Szemud  525 z³/wietlica,
GIM Szemud  500 z³,
Jeleñska Huta, £ebieñska Huta  350 z³/wietlica,
Donimierz i Przetoczyno  262,5 z³/wietlica
 Posi³ki w ramach wietlic:
16.000 z³
Bojano, Kielno, SP Szemud  2.592 z³/wietlica,
GIM Szemud  2.176 z³,
Jeleñska Huta, £ebieñska Huta  1.728 z³/wietlica,
Donimierz i Przetoczyno  1.296 z³/wietlica,
 Sfinansowanie dojazdów do wietlic dla dzieci 500 z³
 Konkursy, nagrody
700 z³
 P³ace dla pracowników wietlic
17.000 z³
 Dofinansowanie wietlicy w Koleczkowie (zakup oleju
opa³owego)
3.000 z³
 Sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin
alkoholowych w tym dowóz dzieci na przedstawienia
i wypoczynek letni
18.000 z³
 Dotacje dla stowarzyszeñ (1.500 + 2.500)
4.000 z³
 Dofinansowanie Izby Wytrzewieñ w Gdyni 2.000 z³
 Pomoc materialna dla rodzin z problemami alkoholowymi  zakup odzie¿y, przyborów szkolnych, sfinansowanie dojazdów na leczenie
3.000 z³
 Szkolenia dla cz³onków Komisji
1.200 z³
 Diety dla cz³onków Komisji
3.000 z³
 Wynagrodzenie Pe³nomocnika Wójta
10.600 z³
 Pochodne od zleceñ i inne
5.800 z³
90.000 z³
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UCHWA£A Nr V/26/2003
Rady Gminy Szemud
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad usytuowania na terenie
Gminy Szemud miejsc sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych oraz ustalenia iloci punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y oraz w miejscu sprzeda¿y.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz na podstawie art. 12
ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2002 Nr 147, poz. 1231
z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê zasady usytuowania na terenie Gminy Szemud miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych w/g za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê iloæ punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% zawartoci alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y na liczbê 31.
§3
Ustala siê iloæ punktów sprzeda¿y napojów alkoholo-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% zawartoci alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y na liczbê 22.
§4
Trac¹ moc uchwa³y:
 Uchwa³a Nr XXVI/146/93 z dnia 8 wrzenia 1993 r.,
 Uchwa³a Nr XXVII/153/93 z dnia 30 listopada 1993 r.,
 Uchwa³a Nr XI/59/95 z dnia 14 grudnia 1995 r.,
 Uchwa³a Nr XXII/186/2000 z dnia 5 wrzenia 2000 r.,
 Uchwa³a Nr XXXV/299/2001 z dnia 18 padziernika 2001 r.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Walkusz
Za³¹cznik Nr 1
ZASADY
USYTUOWANIA NA TERENIE GMINY
MIEJSC SPRZEDA¯Y, PODAWANIA I
SPO¯YWANIA NAPOJÓW AKLOHOLOWYCH
§1
Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y mo¿e odbywaæ siê w:
1) sklepach bran¿owych,
2) wydzielonych stoiskach  samoobs³ugowych placówkach handlowych o powierzchni sprzeda¿owej
powy¿ej 200 m²,
3) pozosta³ych placówkach samoobs³ugowych oraz innych placówkach handlowych, w których sprzedawca prowadzi bezporedni¹ sprzeda¿ napojów alkoholowych.
§2
Sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych o zawartoci alkoholu powy¿ej 4,5% oraz piwa przeznaczonych
do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e odbywaæ siê:
1) restauracjach, zajazdach i karczmach,
2) barach z wyj¹tkiem barów mlecznych i turystycznych,
3) barach piwnych,
4) w kawiarniach, cukierniach i winiarniach z tym, ¿e w
placówkach tych napoje zawieraj¹ce powy¿ej 18%
alkoholu (z wyj¹tkiem koniaków i likierów) mog¹ byæ
podawane do spo¿ycia wy³¹cznie w postaci drinków
i koktajli.
§3
Sprzeda¿ i podawanie piwa przeznaczonego do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e byæ dodatkowo prowadzona w:
1) piwiarniach.
2) barach piwnych,
3) pijalniach piwa.
§4
Sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona w godzinach
otwarcia placówek prowadz¹cych tê sprzeda¿.
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§5
Sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona w godzinach otwarcia tych placówek.
§6
Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y oraz punkty sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu
sprzeda¿y nie powinny byæ usytuowane bli¿ej ni¿ 100 m
od granicy obiektów:
1) szkó³ i innych placówek owiatowo  wychowawczych i opiekuñczych,
2) kultu religijnego,
3) zak³adów opieki zdrowotnej i spo³ecznej,
4) pla¿ i k¹pielisk,
5) innych miejsc masowych zgromadzeñ
§7
W uzasadnionych przypadkach wójt mo¿e zezwoliæ na
dalsz¹ dzia³alnoæ ju¿ istniej¹cych punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych z zastosowaniem odstêpstw od zasad ich usytuowania/odleg³oæ wymieniona w § 6/, je¿eli
prowadzenie tych punktów nie spowoduje zak³óceñ w funkcjonowaniu zak³adów i instytucji wymienionych w § 6.

Ustala siê, ¿e:
 do 500 mieszkañców przydziela siê 1 punkt,
 od 501  1000 mieszkañców przydziela siê 2 punkty,
 od 1001  1500 mieszkañców przydziela siê 3 punkty,
 powy¿ej 1500 mieszkañców przydziela siê 4 punkty
Przewiduje siê mo¿liwoæ odstêpstwa od zasady rozdzia³u limitu punktów w przypadku du¿ego rozprzestrzenienia miejsc sprzeda¿y.
§ 11
Punkty sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu powinny byæ usytuowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud.
§ 12
Zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych/w tym
piwa/przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y oraz zezwolenie na sprzeda¿ i podawanie napojów
alkoholowych/w tym piwa/do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y wydaje siê po zasiêgniêciu opinii rady so³eckiej z
terenu danej wsi, za lokalizacja punktów w pobli¿u szkó³
i innych placówek owiatowo  wychowawczych, obiektów kultu religijnego, obiektów sportowych, pla¿ i k¹pielisk wymaga zgody kierowników tych placówek.

§8

§ 13

Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y oraz punkty
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y w poszczególnych miejscowociach/b¹d na danym osiedlu lub ulicy/winny byæ tak
usytuowane, aby ich lokalizacja nie spowodowa³a nadmiernego skupienia w jednym rejonie.
§9
Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych pow. 4,5% (z wyj¹tkiem piwa) do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y przydziela siê wg liczby mieszkañców w
danej wsi.
Ustala siê, ¿e
 do 350 mieszkañców przydziela siê 1 punkt,
 od 351  700 mieszkañców przydziela siê 2 punkty,
 od 701  1050 mieszkañców przydziela siê 3 punkty,
 powy¿ej 1050 mieszkañców przydziela siê 4 punkty.
Przewiduje siê mo¿liwoæ odstêpstwa od zasady rozdzia³u limitu punktów w przypadku du¿ego rozprzestrzenienia miejsc sprzeda¿y.
§ 10
Punkty sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów
alkoholowych zawieraj¹cych pow. 4,5% (z wyj¹tkiem
piwa) do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y przydziela siê wg
liczby mieszkañców w danej wsi.

Sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w czasie i miejscu organizowanych
zabaw i uroczystoci oraz na imprezach odbywaj¹cych
siê na wolnym powietrzu mo¿e byæ prowadzona przez
zak³ady gastronomiczne oraz sklepy na podstawie oddzielnego zezwolenia.
§ 14
Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y powinny byæ
usytuowane w budynkach o charakterze sta³ym i usytuowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud.
§ 15
Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu mo¿e siê odbywaæ na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych tj.:
 na placach wyznaczonych i oznakowanych przez
Radê So³eck¹ wsi, w której organizowana jest impreza, o ile przepisy Ustawy o Wychowaniu w Trzewoci i Przeciwdzia³aniu Alkoholizmowi a tak¿e
Uchwa³y Rady Gminy nie stanowi¹ inaczej,
 na placu nad jeziorem Tuchomskim tj. w miejscu odbywania siê festynu kaszubskiego.
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