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1332
UCHWA£A Nr VII/51/2003
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 20 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³ki nr 158/17
i 158/18 w Rokocinie.
Na podstawie art. 26, w zwi¹zku z art. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z pón. zm.) Rada Gminy Starogard Gdañski
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³ki nr 158/17 i 158/18 w
Rokocinie w obszarze oznaczonym na rysunku planu.
§2
1. Ustalenia dotycz¹ce ca³ego obszaru planu s¹ nastêpuj¹ce:
1) Dopuszcza siê lokalizacjê sieciowych obiektów infrastruktury technicznej i wydzielenia geodezyjne
z tym zwi¹zane,
2) Wysokoæ zabudowy jest to odleg³oæ od redniej
rzêdnej posadowienia (obliczonej jako rednia arytmetyczna najni¿ej i najwy¿ej po³o¿onej czêci terenu przylegaj¹cej do budynku) do najwy¿szej czêci
po³aci dachu (kalenicy),
3) Intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni
ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po
obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki.
2. Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce obszaru wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonego symbolem
s¹ nastêpuj¹ce:
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ i gara¿e 
maks. 2 samochody osobowe na dzia³ce; wyklucza siê
zabudowê inwentarsk¹;
a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej  1000 m2;
b) nieprzekraczalne linie zabudowy  12 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ gminn¹ zgodnie z rysunkiem
planu,
c) dopuszczalne pokrycie dzia³ki zabudow¹  do 40%,
d) maksymalna intensywnoæ zabudowy  0,5,
e) maksymalna wysokoæ zabudowy  12 m,
f) dopuszczalny poziom ha³asu w rodowisku jak dla
terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,

g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na
dzia³ce  50%.
3. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Wjazd w obszar planu z istniej¹cej drogi gminnej.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;
2) odprowadzenie cieków komunalnych  do zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
a) tymczasowo, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej  indywidualne rozwi¹zanie 
szczelne monolityczne zbiorniki bezodp³ywowe;
po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej
obowi¹zek pod³¹czenia z jednoczesn¹ likwidacj¹
rozwi¹zania tymczasowego  zbiorników,
3) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne niskoemisyjne rozwi¹zania na bazie paliw ekologicznych;
4) zagospodarowanie odpadów komunalnych  nale¿y segregowaæ, organiczne kompostowaæ w granicach w³asnoci, pozosta³e winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo komunalne;
5) elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci (Energa);
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej zgodnie z warunkami okrelonymi przez jej gestora; do czasu
wybudowania gazoci¹gu  z butli gazowych;
7) odprowadzenie wód opadowych  czêciowo powierzchniowo i do zagospodarowania na dzia³kach.
§3
Ustala siê zmianê przeznaczenia 0,2369 ha gruntów
rolnych klasy IVb pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego
dzia³ki nr 158/17 i 158/18 w Rokocinie w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
Na rysunku planu przedstawiono nastêpuj¹ce ustalenia:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 tereny zabudowy mieszkaniowej.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu na 15%.
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Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Starogard Gdañski 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 w Starogardzie
Gdañskim,
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 wymienionego w § 7 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§7
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Starogard Gdañski, zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Gminy w Starogardzie Nr XII/98/91 z dnia
20 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 z dnia 16 padziernika 1991 r., poz. 129) z pón. zm., we fragmentach
objêtych granicami niniejszego planu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Burmistrza oraz korzystania z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Miecie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Miejsk¹ Cz³uchów,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Cz³uchowie,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisjê Rady Miejskiej w Cz³uchowie,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej,
5) Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta Cz³uchowa,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Miasta Cz³uchów,
7) Ustawie  nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
8) Przewodnicz¹cego Rady  nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Cz³uchowie lub
Zastêpcy Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Cz³uchowie wykonuj¹cego obowi¹zki Przewodnicz¹cego w sytuacjach opisanych w Statucie.
Rozdzia³ II. Gmina
§3

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

1. Miasto Cz³uchów jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze miasta, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
§4

1333
UCHWA£A Nr IV/20/2003
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 19 lutego 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Cz³uchów.
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 Miejska uchwala:
STATUT MIASTA CZ£UCHÓW

1. Miasto po³o¿one jest w Powiecie Cz³uchowskim w
Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 1248 ha.
2. Granice terytorialne Miasta okrela mapa stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1* do Statutu.
3. W Miecie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
samorz¹dy osiedlowe.
4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Miasta.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Miasto tworzy jednostki organizacyjne.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne

§6

§1

1. wiêtem Gminy jest dzieñ 18 czerwca upamiêtniaj¹cy
nadanie praw miejskich.
2. Herbem miasta jest bia³a g³owa wolu ze z³otymi rogami w profilu na czerwonym tle.
Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.

Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Miejskiej Cz³uchów,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Miasta oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach Rady Miejskiej,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
i komisji powo³ywanych przez Radê,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej,
5) tryb pracy Burmistrza Cz³uchowa,

§7
Siedzib¹ organów Gminy Miejskiej jest miasto Cz³uchów.
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze Miasta

§ 14

§8

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

1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Miasta, 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 Miasta,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz 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 miasta prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu miasta.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych
na tych jednostkach.
3. Rada uchwala corocznie wysokoæ rodków przypadaj¹cych na poszczególne jednostki pomocnicze.
4. Zebranie mieszkañców decyduje o przeznaczeniu rodków, o których mowa w ust. 2.
§ 11
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Miasta i przedk³ada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
2. Jednostki pomocnicze Miasta gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych
na tych jednostkach.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma prawo uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
Rozdzia³ IV. Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 13
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Miecie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

§ 15
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Dwóch Wiceprzewodnicz¹cych,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e, wymienione w Statucie,
5) dorane komisje.
§ 16
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etu i Infrastruktury Miejskiej, dzia³aj¹c¹ w zakresie spraw:
 planów spo³eczno-gospodarczych rozwoju miasta,
 planów finansowych,
 zadañ objêtych wieloletnimi planami spo³ecznymi,
 inwestycji,
 bud¿etu,
 zatrudnienia.
3) Spraw Spo³ecznych i Ekologii, dzia³aj¹c¹ w zakresie
spraw:
 profilaktyki zdrowotnej,
 pomocy spo³ecznej,
 przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym.
4) Bezpieczeñstwa Publicznego, dzia³aj¹c¹ w zakresie
spraw:
 przestrzegania ³adu i Bezpieczeñstwa publicznego,
 organizacji ruchu drogowego,
 rozpatrzenia skarg ludnoci,
 obrony cywilnej.
5) Edukacji, Kultury i Sportu dzia³aj¹c¹ w zakresie
spraw:
 funkcjonowania placówek edukacji i kultury,
 sportu, rekreacji i turystyki,
 promocji miasta,
 edukacji ekologicznej.
2. Przewodnicz¹cy Rady, wiceprzewodnicz¹cy i przewodnicz¹cy sta³ych komisji tworz¹  Kolegium Przewodnicz¹cych, które jest zespo³em doradczym Przewodnicz¹cego Rady w sprawach organizacji pracy Rady.
3. Sk³ad ilociowy komisji Rada ustala przed ich powo³aniem.
4. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ komisje do wykonania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 17
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i jednego lub dwóch Wiceprzewodnicz¹cych dokonuje Rada nowej kadencji na
pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:

 3587 

Poz. 1333

1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnychobecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
mo¿e obejmowaæ sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Miasta.
§ 18
Przewodnicz¹cy Rady lub, z jego upowa¿nienia, Wiceprzewodnicz¹cy w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad,
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 Wiceprzewodnicz¹cego
Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 25
1. Rada odbywa sesje z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do
wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿ raz na
kwarta³.
2. Sesje odbywaj¹ siê zgodnie z planem pracy Rady.
3. Przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy mo¿e zwo³aæ sesjê nie przewidzian¹ w planie pracy Rady.
4. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady Przewodnicz¹cy zobowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
2. Przygotowanie sesji

§ 20

§ 26

1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 18 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy
mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika.
3. Pe³nomocnikiem Przewodnicz¹cego mo¿e byæ wy³¹cznie radny.

1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia  Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad, za pomoc¹ listów 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.

§ 21
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego lub pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego.
§ 22
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.
§ 23
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady,
wchodz¹ce w sk³ad Urzêdu Miejskiego.
Rozdzia³ V. Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 24
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

§ 27
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza ustala listê osób zaproszonych
na sesjê.
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2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Burmistrz, jego Zastêpcy oraz Sekretarz i Skarbnik Miasta.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji
§ 28
Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu
i odbyciu sesji.
§ 29
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 30
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 31
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
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.

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 36
1. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku
obrad.
2. W trakcie obrad dopuszcza siê wy³¹cznie zmianê kolejnoci realizacji poszczególnych punktów porz¹dku
obrad.
§ 37
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z dzia³alnoci Burmistrza w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
3) interpelacje i zapytania radnych,
4) tematy sesji i projekty uchwa³
5) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na sesji,
6) informacje z prac komisji,
7) wolne wnioski i informacje.
§ 38
1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 37 pkt 2 sk³ada Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 39

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.

1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Burmistrza.
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 ustnej  w trakcie sesji
Rady lub pisemnej  na rêce Przewodnicz¹cego Rady;
Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê
adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie ustnej  na sesji Rady lub pisemnej  w terminie 21 dni 
na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz lub w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez
Burmistrza.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia
odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy informuje radnych o z³o¿onych interpelacjach i odpowiedziach na sesji Rady, w ramach
odrêbnego punktu porz¹dku obrad.

§ 34

§ 40

1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady, a w razie jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e przekazaæ prowadzenie obrad
sesji Wiceprzewodnicz¹cemu.

1. Zapytania sk³adaj¹ radni.
2. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Miasta, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
3. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
4. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 21 dni. Paragraf 39 ust. 5, 6, 7 i 8 stosuje siê odpowiednio.

§ 32
Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady z zastrze¿eniem § 25 ust. 4.
§ 33

§ 35
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y:
Otwieram
sesjê Rady Miejskiej w Cz³uchowie.
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§ 41

§ 45

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.

1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Burmistrzowi 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.

§ 42
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
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 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.
6. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy przyjmuje do
protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 43
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad,
 g³osowania bez dyskusji.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady, po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, poddaje niezw³ocznie pod g³osowanie.
§ 44
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.

§ 46
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê  Zamykam
sesjê Rady Miejskiej w Cz³uchowie.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 47
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 48
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 49
1. Pracownik Biura Rady sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji podlega zapisowi dwiêkowemu, który
przechowuje siê do czasu przyjêcia przez radnych protoko³u.
§ 50
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1333

 3590 

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.

3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego.

§ 51

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. 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 odtworzeniu zapisu dwiêkowego z 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.
§ 52
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi
najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza w ci¹gu 7 dni od dnia zakoñczenia sesji tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych
wynikaj¹cych.
§ 53
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Biura
Rady w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§ 54
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 24 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 24
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 55
1. Z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ mo¿e wyst¹piæ:
 Burmistrz,
 Przewodnicz¹cy Rady,
 komisja,
 klub radnych,
 ka¿dy radny, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y
5) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
6) oznaczenie i podpis wnosz¹cego projekt uchwa³y.

§ 56

§ 57
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Burmistrza.
§ 58
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 59
1. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³
i przechowuje wraz z protokó³ami z sesji w Biurze Rady
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
5. Procedura g³osowania
§ 60
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 61
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹
radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub
ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
5. Na wniosek radnego poparty przez co najmniej 1/3
ustawowego sk³adu Rady Przewodnicz¹cy zarz¹dza
g³osowanie imienne.
§ 62
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna, która wybiera sporód siebie przewodnicz¹cego.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
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3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 63
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami.
Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest
najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 64
1. Je¿eli oprócz wniosku o podjêcie uchwa³y w danej
sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego
wniosku, w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad
wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje
wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te
poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 64 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 65
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
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2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 66
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e 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.
§ 67
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
3. Poza zadaniami okrelonymi w planie pracy Komisje
wykonuj¹ równie¿ zadania zlecone przez Radê nale¿¹ce do jej zakresu dzia³ania.
§ 68
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 przyjête rozstrzygniêcia oraz opinie i wnioski
przekazuj¹ Radzie.
§ 69
1. Przewodnicz¹cego Komisji wybiera Rada w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego, Komisja w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci
co najmniej po³owy sk³adu Komisji wybiera Zastêpcê
Przewodnicz¹cego.
§ 70
1. Przewodnicz¹cy Komisji reprezentuje Komisjê na zewn¹trz, organizuje jej prace i prowadzi obrady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje Z-ca Przewodnicz¹cego.
§ 71
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na dwa miesi¹ce.
2. W posiedzeniach Komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
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3. W pracach Komisji mog¹ uczestniczyæ osoby nie bêd¹ce radnymi, o ile rozstrzygniêcie sprawy wymaga
zasiêgniêcia opinii oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, je¿eli tematyka Komisji obejmuje
ocenê dzia³alnoci tej jednostki.
4. Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje
Przewodnicz¹cy Komisji i protokolant.
5. Obs³ugê kancelaryjn¹ komisji prowadzi Biuro Rady.
§ 72
1. Przewodnicz¹cy komisji przedstawiaj¹ Radzie na sesji
sprawozdanie z dzia³alnoci komisji za rok poprzedni.
2. Przewodnicz¹cy doranych komisji powo³anych przez
Radê przedstawiaj¹ sprawozdanie po zakoñczeniu pracy.
§ 73
Rozstrzygniêcia Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji
w g³osowaniu jawnym.
6. Radni
§ 74
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.
§ 75
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni obywaæ 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 Miasta w siedzibie Urzêdu Miejskiego w sprawach dotycz¹cych Miasta i jej mieszkañców.
§ 76
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.
§ 77
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.
§ 78
1. Radni po z³o¿eniu lubowania otrzymuj¹ legitymacje
podpisane 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.
7. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 79.
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.
Rozdzia³ VI. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 80
1. Sk³ad liczbowy Komisji Rewizyjnej okrela Rada w odrêbnej uchwale.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ Radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów z wyj¹tkiem Radnych pe³ni¹cych funkcje Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
3. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada
w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej 
Komisja w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji wybiera Zastêpcê Przewodnicz¹cego.
§ 81
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje Zastêpca
Przewodnicz¹cego.
§ 82
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
§ 83
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem legalnoci, gospodarnoci, rzetelnoci, celowoci oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
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2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 84
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.
§ 85
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.
§ 86
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie
ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez
Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objêtej planem, o jakim mowa w ust. 1.
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3. Tryb kontroli
§ 90

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 co najmniej dwóch cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do
przeprowadzenia kontroli.
5. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, co najmniej na
3 dni przed rozpoczêciem kontroli, zawiadamia na pimie kierownika kontrolowanego podmiotu o zakresie
i terminie kontroli.
6. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4.
§ 91

Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 3
dni robocze, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca 
d³u¿ej ni¿ 2 dni robocze.

1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontroluj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§ 88

§ 92

1. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
2. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 1-2 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
4. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

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
§ 93

§ 87

§ 89
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê
kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w § 87 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ
wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki
oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.

Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 94
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
protokó³ pokontrolny, w terminie do 14 dni od daty jej
zakoñczenia obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
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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.
§ 95
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 96
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady 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.
§ 97
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 98
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy na rok nastêpny.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) przybli¿one terminy posiedzeñ wraz z okreleniem
ich tematów,
2) przybli¿one terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli oraz rodzaje kontroli.
§ 99
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci za rok poprzedni.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) wskazanie podmiotów objêtych kontrol¹, rodzaj kontroli, czas jej trwania oraz zakres
2) stwierdzone w toku kontroli nieprawid³owoci wraz
z omówieniem zaleceñ i wniosków pokontrolnych.
3) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli.

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
§ 100
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. W posiedzeniach uczestnicz¹ cz³onkowie tylko Komisji oraz zaproszone przez Przewodnicz¹cego osoby
zaanga¿owane na wniosek Komisji w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
3. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje przewodnicz¹cy komisji i protokolant.
§ 101
Rozstrzygniêcia Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
sk³adu Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 102
Obs³ugê kancelaryjna Komisji Rewizyjnej prowadzi Biuro Rady.
§ 103
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków bud¿etu,
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê Radzie, celem zajêcia stanowiska.
§ 104
Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów Miasta w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli
lub inne organy kontroli.
§ 105
1. Komisja opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub
nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
2. Wniosek w sprawie absolutorium Komisja przesy³a do
zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Rozdzia³ VII. Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 106
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 107
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
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4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
5. W ramach klubów mog¹ funkcjonowaæ Ko³a Radnych.
§ 108
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przynale¿noæ Radnych do klubu jest dobrowolna.
3. Biuro Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 109
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
§ 110
Prace klubów organizuj¹ ich przewodnicz¹cy, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 111
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Uchwalony regulamin klubu powinien byæ niezw³ocznie przed³o¿ony Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 112

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Rozdzia³ IX. Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady,
Komisji i Burmistrza
§ 118

1. Dzia³alnoæ organów miasta jest jawna.
2. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z
ustaw.
3. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Miasta podlegaj¹ udostêpnieniu po
ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa oraz Statutem.
§ 119
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady, w dniach pracy Urzêdu Miejskiego, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza udostêpniane s¹ w Wydziale Organizacyjnym Urzêdu, w dniach
i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Zainteresowani maj¹ prawo ¿¹daæ uwierzytelnienia
odpisów, wyci¹gów, notatek z dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. Uwierzytelnienia dokonuje merytoryczny pracownik Urzêdu udostêpniaj¹cy dokumenty.
4. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Miejskiego oraz powszechnie dostêpnych zbiorach
danych.
§ 120

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.

Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 119 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w asycie merytorycznego pracownika Urzêdu Miejskiego.

§ 113

§ 121

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

Uprawnienia okrelone w § 119 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci,
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej, ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.

Rozdzia³ VIII. Tryb pracy Burmistrza
§ 114
Burmistrz 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.
§ 115
Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
§ 116
Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Burmistrza na ich
posiedzenie.
§ 117
Zastêpca Burmistrza lub Sekretarz przejmuj¹ wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w § 114  § 116
w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza.

Rozdzia³ X. Postanowienia koñcowe
§ 122
Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/269/2001 Rady Miejskiej
w Cz³uchowie z dnia 11 wrzenia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
§ 123
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Burmistrzowi.
§ 124
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
A. Sugier

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§6

UCHWA£A Nr IV/30/2003
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 19 lutego 2003 r.

Osoby ubiegaj¹ce siê o zawarcie umowy najmu lokalu
socjalnego na czas okrelony umieszczone zostaj¹ na licie osób oczekuj¹cych, o ile w chwili z³o¿enia wniosku
spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
1  redni miesiêczny dochód brutto, przypadaj¹cy na
jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie 6ciu miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku nie przekracza:
a) 100% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym,
b) 75% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym,
2  nie posiadaj¹ tytu³u prawnego do lokalu mieszkalnego;
3  utraci³y uprawnienia do zamieszkiwania w lokalu
na mocy decyzji administracyjnej;
4  utraci³y mieszkanie na skutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy lub po¿aru;
5  naby³y uprawnienia do lokalu na mocy orzeczenia
s¹dowego;
6  zamieszkuj¹ w lokalu, w którym ogólna powierzchnia pokoi nie przekracza:
a) 5,50 m2 w przeliczeniu na 1 cz³onka gospodarstwa
domowego,
b) 8,00 m2 w przeliczeniu na 1 cz³onka gospodarstwa
domowego w przypadku zamieszkiwania osoby niepe³nosprawnej poruszaj¹cej siê na wózku inwalidzkim.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Cz³uchów.
Na podstawie art. 4, art. 6 i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Artyku³y powo³ane w uchwale bez bli¿szego okrelenia oznaczaj¹ artyku³y ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
§2
Uchwa³a niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali okrelonych w art. 20 ustawy, które tworz¹ mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Cz³uchów.
§3
W sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Cz³uchów wchodz¹ nastêpuj¹ce rodzaje lokali:
 mieszkalne,
 socjalne,
okrelone w art. 2 ust. 2 pkt 4, 5 i 6 ustawy.

§7

Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób Gminy Miasta
Cz³uchów mog¹ byæ wy³¹cznie wynajmowane osobom
posiadaj¹cym zameldowanie na pobyt sta³y w miecie
Cz³uchowie.

1. Powierzchniê ogóln¹ pokoi stanowi ³¹czna powierzchnia pokoi w lokalu.
Za pokój nie uwa¿a siê pomieszczenia o powierzchni
poni¿ej 6 m2 .
2. Powierzchniê ogóln¹ pokoi w lokalu, w którym nie ma
wydzielonego pomieszczenia kuchennego, pomniejsza
siê o 3 m2 .

§5

§8

Osoby ubiegaj¹ce siê o zawarcie umowy najmu lokalu
mieszkalnego na czas nieokrelony umieszczone zostaj¹
na licie osób oczekuj¹cych, o ile w chwili z³o¿enia wniosku spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
1  redni miesiêczny dochód brutto, przypadaj¹cy na
jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie 6ciu miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku, nie przekracza:
a) 150% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym,
b) 100% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym;
2  nie posiadaj¹ tytu³u prawnego do lokalu mieszkalnego;
3  zamieszkuj¹ w lokalu, w którym ogólna powierzchnia pokoi nie przekracza:
a) 5,50 m2 w przeliczeniu na 1 cz³onka gospodarstwa
domowego,
b) 8,00 m2 w przeliczeniu na 1 cz³onka gospodarstwa
domowego w przypadku zamieszkiwania osoby niepe³nosprawnej poruszaj¹cej siê na wózku inwalidzkim;
4  opuci³y placówkê opiekuñczo  wychowawcz¹ w
zwi¹zku z uzyskaniem pe³noletnoci.

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zawarcie
umowy najmu lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego
podlega kontroli spo³ecznej sprawowanej przez Komisjê
d/s mieszkaniowych.

§4

§9
Burmistrz Miasta powo³uje Komisjê do spraw mieszkaniowych, która wydaje opinie do z³o¿onych wniosków
i przekazuje je do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta.
§ 10
Osoby spe³niaj¹ce kryteria zawarte w § 5 i § 6 uchwa³y
s¹ kwalifikowane przez Burmistrza Miasta na listy osób
oczekuj¹cych na skierowanie do zawarcia umowy najmu
lokalu.
§ 11
Umowy najmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych
zawiera siê wed³ug kolejnoci kwalifikowania wnioskodawców na listach.
§ 12
Do prowadzenia spraw zwi¹zanych z zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego, zamiennego i socjalnego
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zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta lub podmiot przez niego upowa¿niony, w tym zarz¹dcê.
§ 13
Trac¹ prawo do wynajmu lokalu mieszkalnego i lokalu
socjalnego osoby, które dwukrotnie odmówi³y zawarcia
umowy najmu lokalu wskazanego przez Gminê.
§ 14
Lokale mieszkalne stanowi¹ce mieszkaniowy zasób
Gminy mog¹ byæ wynajmowane jako lokale socjalne, je¿eli odpowiadaj¹ warunkom okrelonym w art. 2 ust. 1
pkt 5 ustawy.
§ 15
Zarz¹dca budynków wyznacza z mieszkaniowego zasobu Gminy lokale, które po opró¿nieniu bêd¹ oddawane w najem jako lokale socjalne oraz za³o¿y ich ewidencjê.
§ 16
Wynajmuj¹cy mo¿e w pierwszej kolejnoci zaproponowaæ najemcy zawarcie umowy najmu opró¿nionego
lokalu przyleg³ego, który nie spe³nia warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego lub socjalnego.
§ 17
1. Uzale¿nia siê zawarcie umowy najmu  z wy³¹czeniem
umowy najmu lokalu socjalnego i zamiennego oraz
umowy zawieranej w zwi¹zku z zamian¹ lokali dokonywan¹ w zasobach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy 
od wp³acenia przez najemcê kaucji zabezpieczaj¹cej
pokrycie nale¿noci z tytu³u najmu lokalu.
2. Zasady dotycz¹ce ustalenia wysokoci kaucji, roz³o¿enia jej na raty okreli Burmistrz Miasta.
§ 19
1. Dopuszcza siê mo¿liwoæ zamiany lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy, po uprzednim uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta.
2. Burmistrz Miasta wyra¿a zgodê na zamianê, o ile:
a) najemcy lokali ureguluj¹ zaleg³oci w op³atach czynszowych i innych op³atach za u¿ywanie lokali;
b) w wyniku zamiany nie powstanie zagêszczenie tj.,
poni¿ej 5,50 m2 powierzchni ogólnej pokoi przypadaj¹cej na 1 osobê uprawnion¹ do zamieszkiwania
w danym lokalu.
3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych interesem
spo³ecznym, Burmistrz Miasta mo¿e wyraziæ zgodê na
zamianê lokali z osobami, które w wyniku zad³u¿enia
utraci³y tytu³ prawny do lokalu, po ca³kowitym uregulowaniu tych zaleg³oci i przywróceniu im tytu³u prawnego do lokalu.
4. Dopuszcza siê zamianê pomiêdzy najemcami lokali
mieszkalnych i lokali socjalnych, je¿eli strony spe³niaj¹ kryteria dochodowe okrelone w § 5 ust. 1 oraz w §
6 ust. 1 niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 21

Kaucja wp³acona przez najemcê lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy podlega zwrotowi na jego rzecz b¹d¿
zaliczeniu w poczet zaleg³oci czynszowych lub innych
op³at za u¿ywanie lokalu, a najemca lokalu z innych zasobów zobowi¹zany jest do wp³acenia kaucji okrelonej
przez Burmistrza Miasta.
§ 22
Osoby, które pozosta³y w lokalu stanowi¹cym w³asnoæ
Gminy po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcê lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po
mierci najemcy, mog¹ wyst¹piæ do Burmistrza Miasta z
wnioskiem o zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu w przypadku, gdy:
a) zamieszkuj¹ w lokalu przez okres co najmniej 10 lat,
b) dotychczasowy najemca lokalu przeprowadzi³ siê do
lokalu, do którego nie posiada tytu³u prawnego
c) dotychczasowy najemca uzyska³ tytu³ prawny do
innego lokalu, w którym  w przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych  nast¹pi³oby zagêszczenie tj., poni¿ej 5,50 m2 powierzchni
ogólnej pokoi przypadaj¹cych na 1 osobê,
d) dotychczasowy najemca utraci³ tytu³ prawny do lokalu.
§ 23
Traci moc uchwa³a Nr V/29/94 Rady Miasta z dnia
14 grudnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej.
§ 24
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§ 25
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Wojewody Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
A. Sugier

1335
UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany do uchwa³y VII/34/95 Rady Gminy
Mi³oradz z dnia 31 stycznia 1995 r. (zmiana VIII).
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.), Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

§ 20

§1

Zamiana pomiêdzy najemcami lokali nale¿¹cych do
mieszkaniowego zasobu Gminy a osobami posiadaj¹cymi tytu³ prawny do lokali po³o¿onych w innych zasobach
wymaga zgody w³acicieli tych lokali, po spe³nieniu przez
zainteresowane strony wymogów okrelonych w § 18
ust. 2 pkt a i b oraz ust. 3 niniejszej uchwa³y.

W uchwale Nr VII/34/95 Rady Gminy Mi³oradz z dnia
31 stycznia 1995 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za
gara¿e stanowi¹ce w³asnoæ komunaln¹ Gminy Mi³oradz,
skrela siê w ca³oci § 1 i nadaje mu siê nowe brzmienie:
Ustala siê stawkê za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej gara¿u w wysokoci 1,90 z³ plus podatek VAT.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1335, 1336, 1337
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§8

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Ustala siê dotacjê podmiotow¹ dla instytucji kultury w
wysokoci:
1. Gminny Orodek Kultury i Sportu  96.000 z³.
2. Biblioteki  28.000 z³.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Mi³oradz
H. ¯o³êdziewski

1336
UCHWA£A Nr V/24/2003
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Mi³oradz na rok
2003.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) oraz art. 109, 124 i 128
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy
Mi³oradz uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2003 w
wysokoci 4.445.098 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Dochody, o których mowa w punkcie 1 obejmuj¹ wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ napoi alkoholowych w wysokoci 27.000 z³.
3. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2003 w
wysokoci 5.618.098 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
4. Kwota wydatków okrelona w punkcie 3 obejmuje
wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
w wysokoci 33.588 z³.
§2
ród³em pokrycia niedoboru bud¿etu w wysokoci
1.173.000 z³ s¹:
1) zaci¹gniête po¿yczki i kredyty w wysokoci 928.000 z³,
2) nadwy¿ka z lat ubieg³ych 245.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
§3
Projekt planu finansowego zadañ z zakresu administracji rz¹dowej stanowi za³¹cznik Nr 4*.
§4
Plan przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych
i rodków specjalnych stanowi za³¹cznik Nr 5*.
§5
Wydatki okrelone w § 1 pkt 3 obejmuj¹ wydatki na
inwestycje w wysokoci 1.316.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§6
Ustala siê dotacjê celow¹ na realizacjê zadañ w³asnych
gminy zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych w wysokoci 20.000 z³.
§7
Uchwala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.

§9
Ustala siê prognozê d³ugu zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*.
§ 10
Upowa¿nia siê Wójta Gminy Mi³oradz do zmian w planie wydatków w rozdzia³ach i paragrafach w ramach poszczególnych dzia³ów.
§ 11
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
 zaci¹gania po¿yczek i kredytów krótkoterminowych na
bie¿¹ce finansowanie wydatków do kwoty 150.000 z³.
 samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do wysokoci
120.000 z³.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Mi³oradz
H. ¯o³êdziewski
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UCHWA£A Nr V/29/2003
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Mi³oradz.
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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 123, poz. 984) Rada Gminy Mi³oradz uchwala
STATUT GMINY MI£ORADZ
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Mi³oradz,
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
Mi³oradz, komisji Rady Gminy Mi³oradz,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Mi³oradz,
5) tryb pracy Wójta Gminy Mi³oradz
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy Mi³oradz oraz korzystania z nich,
7) mienie komunalne i gospodarkê finansow¹ Gminy.

*) Za³¹czników Nr 1-8 nie publikuje siê.
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Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Mi³oradz,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Mi³oradz,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Mi³oradz,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Mi³oradz,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Mi³oradz,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Mi³oradz.
Rozdzia³ II
Gmina
§3
1. Gmina Mi³oradz 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 malborskim w województwie pomorskim i obejmuje obszar 9.375 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali 1:100
000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1* do Statutu.
3. W sk³ad Gminy wchodz¹ nastêpuj¹ce so³ectwa:
 Bystrze,
 Gnojewo,
 Koñczewice,
 M¹towy Ma³e,
 M¹towy Wielkie,
 Mi³oradz,
 Pogorza³a Wie,
 Stara Kocielnica,
 Stara Wis³a.
4. W Gminie mog¹ byæ stosownie do potrzeb lub tradycji  inne jednostki pomocnicze.
5. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
ROZDZIA£ III
W³adze Gminy
§6
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Mi³oradz.
§7
Organami Gminy s¹:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy.
*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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Rozdzia³ IV
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:
 obszar,
 granice,
 siedzibê w³adz,
 nazwê jednostki pomocniczej.
§ 10
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 V
Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 11
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 12
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta wykonuj¹cego jej uchwa³y.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 13
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisje sta³e wymienione w Statucie,
5) Dorane Komisje do okrelonych zadañ.
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§ 14

§ 21

1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹ (w sk³adzie 3-osobowym),
2) Finansow¹ (w sk³adzie 3-osobowym),
3) Rozwoju Gospodarczego (w sk³adzie 5-osobowym),
4) Spo³eczn¹ (w sk³adzie 4-osobowym).
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 1 komisji sta³ej.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.

W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodnicz¹cego oraz Wiceprzewodnicz¹cego Rada powierza obowi¹zki wybranemu w g³osowaniu cz³onkowi Rady.

§ 15

§ 23

1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie dotychczasowego Zarz¹du o stanie Gminy.

Obs³ugê rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy, którego zwierzchnikiem s³u¿bowym jest Wójt.

§ 16
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
 zwo³uje sesje Rady,
 przewodniczy obradom,
 sprawuje policjê sesyjn¹,
 kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
 zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
 podpisuje uchwa³y Rady,
 czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 17
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego
Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 18
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 16 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y inn¹, ni¿ Przewodnicz¹cy, osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.
§ 19
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§ 20
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.

§ 22
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.

Rozdzia³ VI
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 24
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§ 25
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje przewidziane w
planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§ 26
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 5 dni

 3601 

Poz. 1337

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
ustêpie 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.
§ 27
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
nie bêd¹cy radnymi Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
§ 28
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 29
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 30
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 31
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
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 uspra wiedliwienia opucili obrady przed
ich zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§ 32
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 25 ust. 4.
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§ 33

1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 34
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy
Rady.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ
mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych
czynnoci o podobnym charakterze.
§ 35
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê
Rady
.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad; w
przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio
przepis § 31 ust. 2.
§ 36
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 37
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie Wójta o pracach 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.
§ 38
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 37 pkt 3 sk³ada Wójt
lub osoba przez niego upowa¿niona.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 39
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz
wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1337

 3602 

5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
Odpowiedzi udzielaj¹ w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta, wzglêdnie samego
Wójta.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia
odpowiedzi.
7. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 40
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeli
bezporednia odpowied na zapytanie nie jest mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie
14 dni. Paragraf 39 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 41
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 42
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 43
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje

do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 44
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu 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.
§ 45
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 46
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 47
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam .
sesjê Rady
.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 48
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 49
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
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§ 50

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 § 37 pkt 1.
§ 51
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
d) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
e) ustalony porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
i) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 52
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do
protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga
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.
§ 53
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonychgoci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Odpis protokó³u z sesji wraz z kopiami uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu
3 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tak¿e tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ,
z dokumentów tych wynikaj¹cych.
§ 54
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
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2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Uchwa³y
§ 55
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 24 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia i apele, o jakich mowa w § 24 ust. 2
s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 56
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie wraz
z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego Urzêdu Gminy albo
przez innego prawnika.
§ 57
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
§ 58
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu
lub w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub
uzgodnienia przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§ 59
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 60
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
§ 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.
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4. Procedura g³osowania
§ 62
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

3.

§ 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.
3. 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.
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.
§ 65
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 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.

4.
5.
6.

7.

ci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te
poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach.
W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 65 ust. 2.
Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 67

1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 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.
5. Komisje Rady

§ 66

§ 69

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 kolejno-

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.
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2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 71
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.
§ 72
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.
§ 73
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
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.
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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.
§ 79
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.
§ 80
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.
7. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 81

Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.

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.

6. Radni

§ 82

§ 76

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.

§ 75

1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne 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.

Rozdzia³ VII
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 83
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego (Zastêpców Przewodnicz¹cego w liczbie 1) oraz pozosta³ych cz³onków w liczbie 1.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§ 84
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia-
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³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca (wyznaczony przez niego Zastêpca).

§ 91

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 7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.

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.

2. Zasady kontroli

§ 92

§ 85

§ 86
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 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.
§ 89
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.
§ 90
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 3
dni robocze, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca  nie
d³u¿ej ni¿ 1 dzieñ roboczy.

1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê
kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w § 86 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem.
Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków,
opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 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 pozwalaj¹-
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ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia
lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. Za
znaczne straty materialne przyjmuje siê straty równowa¿ne lub wiêksze od kwoty
.......... .
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 uzasadniaj¹cezawiadomienie.
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 3 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 stwierdze-
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nie 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 kontrolowanegopodmiotu, 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.
§ 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.VI i 31 XII 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,
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5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium przedstawia Radzie w ci¹gu 14 dni od posiedzenia.
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¿ 4 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków 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.
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 VIII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 109
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
2. W ramach klubów mog¹ funkcjonowaæ ko³a radnych.
§ 110
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 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 2.
§ 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.
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§ 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.

4.

§ 116
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ IX
Wójt Gminy

5.
6.

§ 117
Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy.

7.

§ 118
Wójt Gminy wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezporednich w g³osowaniu tajnym.
Szczegó³owe uregulowania dotycz¹ce wyboru Wójta
okrela odrêbna ustawa.

8.
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nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny
wniosek mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
W przypadku wyganiêcia mandatu Wójta przed up³ywem kadencji, przeprowadza siê wybory przedterminowe na zasadach okrelonych w odrêbnej ustawie.
Wyborów nie przeprowadza siê, je¿eli data wyborów
przedterminowych mia³aby przypaæ w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji Wójta.
Wyganiêcie mandatu Wójta przed up³ywem kadencji
jest równoznaczne z odwo³aniem jego zastêpcy.
W przypadku wyganiêcia mandatu Wójta przed up³ywem kadencji jego funkcjê, do czasu objêcia obowi¹zków przez nowowybranego Wójta, pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
Po up³ywie kadencji Wójta pe³ni on swoj¹ funkcjê do
czasu objêcia obowi¹zków przez nowowybranego
Wójta. Zastêpca Wójta pe³ni za swoje obowi¹zki do
czasu objêcia obowi¹zków przez nowopowo³anego
zastêpcê.
Objêcie obowi¹zków przez Wójta nastêpuje z chwil¹
z³o¿enia wobec Rady Gminy lubowania.

§ 119

§ 122

Kadencja Wójta trwa 4 lata i rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia kadencji Rady lub wyboru Wójta przez Radê
Gminy, a koñczy z up³ywem kadencji Rady.

1. Wójt wykonuje zadania wynikaj¹ce z funkcji organu
wykonawczego Gminy oraz inne okrelone przez
odrêbne przepisy. Do zadañ i kompetencji Wójta nale¿
w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ Rady Gminy, w
tym zw³aszcza przygotowanie projektu bud¿etu,
2) okrelenie sposobu wykonania uchwa³ Rady Gminy,
3) informowanie mieszkañców Gminy o za³o¿eniach
projektu bud¿etu, kierunkach programu spo³ecznogospodarczego i wykorzystania bud¿etu,
4) gospodarowanie mieniem gminnym i sprawowanie
zwyk³ego zarz¹du nad nim,
5) wykonywanie bud¿etu,
6) podejmowanie uchwa³ o koniecznych wydatkach,
które nie s¹ uwzglêdnione w bud¿ecie, b¹d te¿
uwzglêdnione w niedostatecznej wysokoci w przypadkach, gdy obowi¹zuj¹ce przepisy uprawniaj¹
Wójta do takiej decyzji,
7) decydowanie o wszczêciu i rezygnacji ze sporu s¹dowego oraz ustalenie warunków ugody w sprawach prywatno-prawnych albo tych publicznoprawnych, w których na zawarcie takiej ugody pozwalaj¹ przepisy prawa,
8) podejmowanie uchwa³ o zaskar¿aniu rozstrzygniêæ
wskazanych w art. 91 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie
gminnym,
9) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
10) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Gminy, reprezentowanie Gminy na zewn¹trz i prowadzenie negocjacji
w sprawach dotycz¹cych Gminy,
11) sprawowanie funkcji kierownika urzêdu,
12) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych
pozostaj¹cych w strukturze Gminy pe³nomocnictw
do zarz¹dzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody kierownikom tych jednostek na czynnoci przekraczaj¹ce zakres pe³nomocnictwa,
13) okrelanie zakresu powierzenia Sekretarzowi prowadzenia spraw w swoim imieniu,

§ 120
Wójt, w drodze zarz¹dzenia, powo³uje oraz odwo³uje
swojego zastêpcê.
§ 121
1. Uchwa³a Rady Gminy w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania Wójta. Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o
przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania
Wójta z tej przyczyny na sesji zwo³anej nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia podjêcia uchwa³y w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium. Uchwa³ê o
przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania
Wójta Rada Gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu
imiennym. Przed podjêciem uchwa³y Rada Gminy zapoznaje siê z opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie uchwa³y Rady Gminy o nieudzieleniu Wójtowi absolutorium oraz wys³uchuje Wójta.
2. Rada Gminy mo¿e podj¹æ decyzjê o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwo³ania Wójta z przyczyny
innej ni¿ nieudzielenie Wójtowi absolutorium jedynie
na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
Wniosek taki wymaga formy pisemnej i uzasadnienia
przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez
Komisjê Rewizyjn¹. Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Uchwa³ê w sprawie przeprowadzenia referendum Rada Gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady w g³osowaniu imiennym.
3. Je¿eli zg³oszony w trybie okrelonym w pkt 2 niniejszego paragrafu wniosek o podjêcie uchwa³y o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta
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Województwa Pomorskiego

2.
3.

4.
5.
6.

Poz. 1337
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14) wykonywanie zadañ zleconych okrelonych odrêbnymi przepisami,
15) sk³adanie Radzie okresowych sprawozdañ z dzia³alnoci finansowej gminy,
16) wspó³dzia³anie z Rad¹ i Komisjami Gminy,
17) pe³nienie funkcji Gminnego Szefa Obrony Cywilnej,
18) sprawowanie bezporedniego i szczegó³owego
nadzoru nad dzia³alnoci¹ Sekretarza i Skarbnika,
19) wykonywanie funkcji zwierzchnika s³u¿bowego w
stosunku do pracowników urzêdu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
20) mianowanie pracowników samorz¹dowych wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów i ustalonych zasad,
21) powo³ywanie rzecznika dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych,
22) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach
indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
23) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.
Decyzje Wójta rodz¹ce skutki prawne maj¹ postaæ zarz¹dzeñ.
Wójt realizuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu
Gminy, którego organizacjê i zasady funkcjonowania
okrela regulamin organizacyjny nadawany przez Wójta
w drodze zarz¹dzenia.
Projekty uchwa³ przedk³adane Radzie przez Wójta powinny byæ zaopiniowane przez radcê prawnego.
Wójt informuje Radê na ka¿dej sesji o swojej dzia³alnoci i realizacji zadañ w okresie miêdzy sesjami.
Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w niniejszym paragrafie w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.
§ 123

1. W realizacji zadañ w³asnych Gminy, Wójt podlega wy³¹cznie Radzie Gminy.
2. Rozliczenie dzia³alnoci Wójta, zw³aszcza w zakresie
wykonania bud¿etu i prowadzenia polityki finansowej
polega na udzieleniu absolutorium przez Radê Gminy
po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta z wykonania bud¿etu Gminy.
3. O udzieleniu Wójtowi absolutorium Rada Gminy decyduje w g³osowaniu jawnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów ustawowego sk³adu Rady.
Uchwa³a Rady Gminy w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania Wójta. Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o
przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania
Wójta z tej przyczyny na sesji zwo³anej nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia podjêcia uchwa³y w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium. Uchwa³ê o
przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania
Wójta Rada Gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu
imiennym. Przed podjêciem uchwa³y Rada Gminy zapoznaje siê z opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie uchwa³y Rady Gminy o nieudzieleniu Wójtowi absolutorium oraz wys³uchuje Wójta.
§ 124
Owiadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³adaj¹ z upowa¿nienia Wójta: zastêpca
Wójta oraz Sekretarz Gminy.

§ 125
1. Czynnoci prawne powoduj¹ce powstanie zobowi¹zañ
pieniê¿nych wymagaj¹ dla swej skutecznoci kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez niego
upowa¿nionej.
2. Skarbnik Gminy, który odmówi³ kontrasygnaty dokonuje jej na pisemne polecenie zwierzchnika powiadamiaj¹c o tym Radê Gminy oraz Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
§ 126
Kierownicy jednostek organizacyjnych pozostaj¹cy
w strukturze Gminy sk³adaj¹ jednoosobowe owiadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonego im przez
Wójta pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem tych jednostek.
§ 127
Wójt jest upowa¿niony do sk³adania jednoosobowo
owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci Gminy.
§ 128
1. Zastêpca Wojta wykonuje zadania powierzone mu przez
Wójta.
Rozdzia³ X
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§ 129
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) rejestr uchwa³ Rady i zarz¹dzeñ Wójta
4) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
5) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 130
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady (innej komórce Urzêdu Gminy
zajmuj¹cej siê obs³ug¹ Rady), a dokumenty z zakresu
dzia³ania Wójta udostêpnia siê w Wydziale Organizacyjnym (innej komórce) Urzêdu Gminy, w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty wymienione w § 129 ust. 1 s¹ równie¿
dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§ 131
1. Z dokumentów wymienionych § 129 ust. 1 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§ 132
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzo-
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Poz. 1337, 1338, 1339

Dziennik Urzêdowy
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go rok bud¿etowy, jednak nie póniej ni¿ do 31 marca
roku bud¿etowego.

nych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych
w § 1129 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoci, o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Odp³atnoæ za czynnoci okrelone w ust. 1 wynosi:
1) za uwierzytelnienie notatki  ....z³ za ka¿d¹ stronê,
2) za uwierzytelnienie fotografii  .... z³.
3) za sporz¹dzenie odbitki kserograficznej -... z³ za stronê,

Rada Gminy okrela szczegó³ow¹ procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaj i szczegó³owoæ niezbêdnych materia³ów informacyjnych.

§ 133

§ 138

Uprawnienia okrelone w § 129  132 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku podjêcia przez Radê, Komisjê lub Wójta uchwa³y o wy³¹czeniu jawnoci.
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji
publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art.
73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.

W Urzêdzie Gminy na podstawie mianowania zatrudnia siê pracowników na nastêpuj¹cych stanowiskach:
 Inspektorów.

Rozdzia³ XI
Mienie komunalne i gospodarka finansowa Gminy

Traci moc uchwa³a Nr XVI/76/96 Rady Gminy z dnia
29 stycznia 1996 r. Statut Gminy Mi³oradz.

I. Mienie komunalne
§ 134
1. Mieniem komunalnym jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nale¿¹ce do gminy oraz mienie komunalne jednostek organizacyjnych.
Ogólnoprawn¹ form¹ dzia³alnoci przez te jednostki
okrelaj¹ organy gminy.
2. Mieniem komunalnym zarz¹dzaj¹ organy gminy b¹d
inne powo³ane przez nie podmioty.
3. Podmioty posiadaj¹ce osobowoæ prawn¹ samodzielnie decyduj¹ o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania rodków maj¹tkowych w zakresie okrelonym w
aktach prawnych o ich utworzeniu oraz w obowi¹zuj¹cych przepisach.
4. Mieniem pozostaj¹cym w zarz¹dzie komunalnym jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, dysponuj¹ kierownicy tych jednostek na
podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Radê
Gminy.
II. Gospodarka finansowa
§ 135
1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu.
2. Bud¿et jest uchwalany na rok kalendarzowy.
3. Samorz¹dowe jednostki pomocnicze nie tworz¹ w³asnych bud¿etów i prowadz¹ dzia³alnoæ finansow¹ w
zakresie okrelonym przez bud¿et gminy.

§ 137

Rozdzia³ XII
Pracownicy samorz¹dowi

Rozdzia³ XIII
Postanowienia koñcowe
§ 139

§ 140
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Mi³oradz
H. ¯o³êdziewski

1338
ZARZ¥DZENIE Nr 7/2003
Starosty Powiatu Cz³uchowskiego
z dnia 10 marca 2003 r.
w sprawie miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej w Czarnem w 2003 r.
Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 z pón.zm.)  na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Czarnem
§1
Ustala siê miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w
Domu Pomocy Spo³ecznej w Czarnem w 2003 r. w kwocie 1.613,14 z³
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Starosta
A. Gappa

§ 136
1. Projekt bud¿etu przygotowuje Wójt Gminy.
2. Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanieniami, Wójt przedk³ada Radzie
Gminy.
3. Projekt bud¿etu opracowany jest w uk³adzie dzia³ów,
rozdzia³ów i paragrafów w klasyfikacji bud¿etowej oraz
zawiera wykaz najwa¿niejszych zadañ gospodarczych
i kosztów utrzymania sfery bud¿etowej gminy.
4. Bud¿et jest uchwalany do koñca roku poprzedzaj¹ce-

1339
UCHWA£A Nr II/22/2002
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoci op³at za usuniêcie pojazdu z drogi na koszt w³aciciela i parkowanie pojazdu na parkingu strze¿onym wyznaczonym przez starostê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1339, 1340, 1341
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Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz.
1592 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 620,
Dz. U. z 1997 r., Nr 160, poz. 1086, Dz. U. z 1997 r., Nr 123,
poz. 779, Dz. U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668, Dz. U. z 1998 r.,
Nr 133, poz. 872, Dz. U. z 1999 r., Nr 106, poz. 1216, Dz. U.
z 2000 r., Nr 12, poz. 136, Dz. U. z 2000 r., Nr 43, poz. 483,
Dz. U. z 2001 r., nr 27, poz. 298, Dz. U. z 2000 r., Nr 53,
poz. 649, Dz. U. z 2001 r., Nr 106, poz. 1149, Dz. U. z 2001 r.,
Nr 111, poz. 1194, Dz. U. z 2001 r., Nr 123, poz. 1353, Dz. U.
z 2001 r., Nr 125, poz. 1371, Dz. U. z 2001 r., Nr 129,
poz. 1444, Dz. U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1452, Dz. U.
z 2002 r., Nr 25, poz. 253, Dz. U. z 2001 r., Nr 129,
poz. 1444, Dz.U z 2002 r., Nr 74, poz. 676, Dz. U. z 2002 r.,
Nr 89, poz. 804, Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984) Rada
Powiatu Puckiego, uchwala, co nastêpuje:

jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Busz

1340
UCHWA£A Nr III/28/2002
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Puckiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 w zwi¹zku z art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorz¹dzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200,
poz. 1688) Rada Powiatu Puckiego uchwala, co nastêpuje:

§1

§1

Ustala siê nastêpuj¹ce stawki za usuniêcie i parkowanie pojazdów.
1. W przypadku usuniêcia pojazdu z drogi o dopuszczalnej masie ca³kowitej do 2,5 t:
 za dojazd
2,00 z³ za ka¿dy 1 km
 za holowanie:
2,20 z³ za ka¿dy 1 km
 za za³adunek/roz³adunek:
20, 00 z³
 za prace dodatkowe (utrudnienia): 20, 00 z³ 1 Rbg
2. W przypadku usuniêcia z drogi pojazdu o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 2,5 t do 7,5 t.:
 za dojazd:
2,50 z³ za ka¿dy 1 km
 za holowanie:
3,00 z³ za ka¿dy 1 km
 za za³adunek/roz³adunek:
30, 00 z³
 za prace dodatkowe (utrudnienia): 30, 00 z³ 1 Rbg
3. W przypadku usuniêcia z drogi pojazdu o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 7,5 t:
 za dojazd:
2,50 z³ za ka¿dy 1 km
 za holowanie:
3,00 z³ za ka¿dy 1 km
 za za³adunek/roz³adunek:
50, 00 z³
 za prace dodatkowe (utrudnienia): 50, 00 z³ 1 Rbg
4. Za parkowanie na parkingu strze¿onym ustala siê op³atê
w wysokoci:
 pojazdów jednoladowych 2,50 z³  op³ata za ka¿d¹
rozpoczêt¹ dobê,
 samochodów osobowych5, 00 z³  op³ata dobowa
za ka¿d¹ rozpoczêta dobê,
 samochodów ciê¿arowych 8,00 z³  op³ata za ka¿d¹
rozpoczêt¹ dobê.

W Statucie Powiatu Puckiego stanowi¹cym za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XII/59/99 Rady Powiatu Puckiego z dnia
26 padziernika 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Puckiego, wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
 § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Rada Powiatu
Puckiego wybiera przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków Komisji Rewizyjnej w liczbie do 6.

§2
W przypadku gdy usuniêcie pojazdu odbywa siê w
godzinach od 22.00 do 6.00 dnia nastêpnego oraz wiêta
i niedziele, stawka okrelona w § 1 punktów od 1-3 zwiêksza o 30%.
§3
Stawki podane w § 1 nie zawieraj¹ podatku VAT.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Puckiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Busz

1341
UCHWA£A Nr V/36/2003
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVI/196/2001 Rady
Powiatu Puckiego z dnia 31 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie Puckim.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806), art. 5 ust. 5a i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162,
poz. 1 126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,
Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. I 194, Nr 144,
poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984,
Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683) po uzgodnieniu z
Pomorskim Kuratorem Owiaty w Gdañsku i po zasiêgniêciu opinii w³aciwych organów Rada Powiatu Puckiego
uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr XXXVI/196/2001 Rady
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Poz. 1341, 1342, 1343, 1344

Powiatu Puckiego z dnia 31 padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie Puckim dodaje siê rozdzia³ 3 w
brzmieniu:
3. Technika:

Lp.

1.

2.

3.

Lp.

Nazwa szko³y
i siedziba
Technikum
w Rzucewie
z siedzib¹
w Rzucewie
Technikum
w K³aninie
z siedzib¹
w K³aninie
Technikum
w Pucku
z siedzib¹
w Pucku
ul. Kolejowa 7

Organ
prowadz¹cy

Powiat Pucki

Powiat Pucki

Powiat Pucki

Nazwa szko³y
i siedziba

Typ kszta³cenia
technicznego
w zawodach
- technik ¿ywienia
gospodarstwa
domowego
- technik technologii
¿ywnoci
- technik rolnik
- technik
- technik organizacji
us³ug gastronomicznych
- technik mechanik
- technik technologii
drewna
-technik ekonomista

Organ
prowadz¹cy

Technikum
we W³adys³awowie
z siedzib¹
we W³adys³awowie

Typ
kszta³cenia
technicznego
w zawodach

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806) oraz art. 10a, pkt 7 i art. 33k ust. 7 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej, (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64 poz. 414 z pón. zm.) Rada Powiatu Puckiego,
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady czêciowego lub ca³kowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych z op³at za pobyt
dzieci w placówkach opiekuñczo-wychowawczych i rodzinach zastêpczych prowadzonych przez Powiat Pucki,
okrelone w za³¹czniku* do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Busz

1343
ZARZ¥DZENIE Nr 16
Starosty Puckiego
z dnia 30 maja 2003 r.

§2

Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Z 1998 r. Nr 64, poz.
414 z pón. zm.) na wniosek dyrektorów domów pomocy spo³ecznej, dla których Powiat Pucki jest organem prowadz¹cym

W pozosta³ym zakresie uchwa³a Nr XXXVI/196/2001
Rady Powiatu Puckiego z dnia 31 padziernika 2001 r. w
sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie Puckim pozostaje bez zmian.

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w domu pomocy spo³ecznej, dla którego
Powiat Pucki jest organem prowadz¹cym, w danym roku
bud¿etowym Starosta Pucki zarz¹dza co nastêpuje:

§3

§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Puckiego.

Ustalam miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
w domach pomocy spo³ecznej, dla których Powiat Pucki
jest organem prowadz¹cym, który wynosi:
1) w Domu Pomocy Spo³ecznej w Pucku  1737 z³,
2) w Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubkowie  1737 z³.

4.

Gmina
W³adys³awowo

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Starostwa Powiatowego
w Pucku oraz w prasie lokalnej.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Busz

§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1342
UCHWA£A Nr V/35/2003
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie szczegó³owych zasad czêciowego lub ca³kowitego zwalniania rodziców i opiekunów z op³at ponoszonych na utrzymanie dzieci przebywaj¹cych w placówkach opiekuñczo-wychowawczych i rodzinach zastêpczych prowadzonych przez Powiat Pucki.
Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j.: Dz. U.

Starosta
A. Jab³oñski
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UCHWA£A Nr IX/96/03
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr II/19/02 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 9 grudnia 2002 r.
*) Za³¹cznika nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1344
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62
poz. 558, nr 113 poz. 984), art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1, 2
i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zmieniony: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Do § 1 Uchwa³y Nr II/19/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
wysokoci dziennych stawek op³aty targowej i sposobu jej poboru dodaje siê pkt 8 w nastêpuj¹cym brzmieniu:
Na terenie targowiska przy ul. Nowe Miasto w ka¿d¹
niedzielê miesi¹ca w godz. od 800  1300 wprowadza

siê zwolnienie z op³aty targowej od osób fizycznych
prowadz¹cych sprzeda¿ przedmiotów u¿ywanych.
Zwolnienie nie dotyczy handlu przedmiotami u¿ywanymi w ramach prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski
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