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1541
UCHWA£A Nr V/10/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wicko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2
pkt 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Wicko
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Wicko w brzmieniu okrelonym za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 3/96 Rady Gminy Wicko z dnia
25 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Wicko.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dnia od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr V/10/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 11 lutego 2003 r.
STATUT GMINY WICKO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Statut stanowi o ustroju Gminy Wicko.
2. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
a) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Wicko,
b) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Wicko,
c) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Wicko,
d) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê Rewizyjn¹ Rady Gminy Wicko,
e) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Wicko,
f) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy
Wicko.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
maj¹ zastosowanie ogólne obowi¹zuj¹ce przepisy, a
zw³aszcza:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
zwana dalej ustaw¹ samorz¹dow¹.
2) ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z
pón. zm.)
§2
1. Gmina jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania na jej obszarze.
2. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
3. Siedziba w³adz gminy mieci siê w Wicku.

 3965 

Poz. 1541
§3

1. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 216,08 km2.
2. Granice Gminy okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1* do Statutu.
§4
Herbem Gminy jest wizerunek gryfa kaszubskiego.
Wzór oraz opis herbu zawiera za³¹cznik Nr 2 do Statutu.
ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania i zadania Gminy
§5
1. Gmina wykonuje zadania:
1) w³asne,
2) zlecone,
3) powierzone  przyjête w drodze porozumieñ z organami administracji rz¹dowej.
2. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z zakresu w³aciwoci województwa na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
§6
1. Do zadañ w³asnych Gminy nale¿y zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególnoci wymienionych w ustawie samorz¹dowej.
2. W celu wykonywania zadañ Gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi za³¹cznik Nr 3 do Statutu.
3. Urz¹d Gminy prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych Gminy.
4. Ustawy okrelaj¹, które zadania w³asne Gminy maj¹
charakter obowi¹zkowy.
ROZDZIA£ III
W³adze Gminy
§7
Mieszkañcy Gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum)
lub za porednictwem organów Gminy.
§8

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

5. Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady okrela
za³¹cznik Nr 4 do Statutu.
§ 10
Rada kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy; w tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹, której zasady i tryb dzia³ania okrela za³¹cznik Nr 5 do Statutu.
§ 11
1. Wójt wykonuje uchwa³y Rady i zadania Gminy okrelone przepisami prawa.
2. Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
3. Wójt uczestniczy w sesjach Rady oraz w razie potrzeby
w posiedzeniach komisji.
4. Zadania Wójta realizowane s¹ przy pomocy Urzêdu
Gminy.
§ 12
Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw
Gminy w swoim imieniu Zastêpcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
§ 13
Zadania Wójta, Zastêpcy Wójta, Sekretarza Gminy oraz
Skarbnika Gminy wynikaj¹ z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów i Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy.
§ 14
1. Wójt jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym
w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.
2. Zastêpca Wójta mo¿e byæ zatrudniony w ramach stosunku pracy na podstawie powo³ania.
§ 15
1. Pracownikami samorz¹dowymi mianowanymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na podstawie mianowania, mog¹ byæ osoby zajmuj¹ce kierownicze stanowiska w Urzêdzie Gminy.
2. Wójt reprezentuje zak³ad pracy w sprawach zwi¹zanych
ze stosunkiem pracy pracowników z powo³ania, mianowania i umowy o pracê.
ROZDZIA£ IV
Klub radnych
§ 16

1. Organami Gminy s¹:
1) Rada jako organ stanowi¹cy i kontrolny.
2) Wójt jako organ wykonawczy.
2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady
Gminy oraz wyboru Wójta okrelaj¹ odrêbne ustawy.

1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Kluby dzia³aj¹ przez okres kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

§9

1. W³adze klubu podaj¹ do wiadomoci Przewodnicz¹cego Rady, sk³ad osobowy oraz regulamin wewnêtrzny Klubu.
2. Przewodnicz¹cy Rady  prowadzi rejestr klubów.
3. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.

1. Rada sk³ada siê z 15 radnych.
2. W sk³ad Rady wchodz¹ radni, wybrani przez mieszkañców Gminy w wyborach przeprowadzonych zgodnie z
aktualnie obowi¹zuj¹c¹ ordynacj¹ wyborcz¹.
3. Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Gminy, o ile ustawy nie
stanowi¹ inaczej.
4. Ustawa samorz¹dowa okrela sprawy nale¿¹ce do
wy³¹cznej w³aciwoci Rady.
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

§ 17

§ 18
Klub radnych mo¿e utworzyæ nie mniej ni¿ 5 radnych.
§ 19
1. Klub radnych posiada inicjatywê uchwa³odawcz¹ i opiniodawcz¹.
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Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy Wicko

2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem.
ROZDZIA£ V
Jednostki pomocnicze
§ 20
1. Na obszarze Gminy utworzono nastêpuj¹ce so³ectwa:
1) Bia³ogarda,
2) Charbrowo,
3) Gê,
4) £ebieniec,
5) Maszewko,
6) Nowêcin,
7) Sarbsk,
8) Szczenurze,
9) Wicko,
10) Wojciechowo,
11) Wrzecie,
12) ¯arnowska.
2. Granice so³ectw i ich ustrój okrelaj¹ odrêbne statuty.
§ 21
1. Tworzenie, ³¹czenie, podzia³ oraz zmiana granic i znoszenie so³ectwa w Gminie przeprowadza w drodze
uchwa³y Rada, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
2. Konsultacje z mieszkañcami, o których mowa w ust. 1
przeprowadza siê na zebraniu wiejskim.
§ 22
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mu mienia komunalnego oraz rozporz¹dza dochodami z tego
ród³a w czêci pozosta³ej po pokryciu planowanych
w bud¿ecie Gminy wydatków zwi¹zanych z tym mieniem.
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y decydowanie o najmie, dzier¿awie i innych formach prawnych przekazanych nieruchomoci.
§ 23
So³ectwa nie posiadaj¹ uprawnieñ do prowadzenia
gospodarki finansowej w ramach bud¿etu Gminy.
ROZDZIA£ VI
Zasady dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania przez Gminê zadañ publicznych i korzystania
z nich okrela za³¹cznik nr 6 do Statutu
Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy Wicko
WYKAZ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WICKO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szko³a Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku.
Szko³a Podstawowa w Szczenurzy.
Szko³a Podstawowa w Maszewku.
Gimnazjum w Wicku.
Przedszkole Gminne w Charbrowie.
Przedszkole Gminne w Wicku.
Biblioteka Publiczna Gminy Wicko.
Orodek Pomocy Spo³ecznej w Wicku.

ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA
ORAZ TRYB PRACY RADY
CZÊÆ I
ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA RADY
ROZDZIA£ I
Przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Rady
§1
Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego Rady i dwóch wiceprzewodnicz¹cych.
§2
Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady, a w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom Rady,
3) ustala projekt porz¹dku obrad na sesjê,
4) za³atwia sprawy (nadaje im bieg) kierowane do Rady
i Przewodnicz¹cego Rady,
5) reprezentuje Radê na zewn¹trz.
§3
Przewodnicz¹cego Rady w zakresie przez niego okrelonym zastêpuj¹ wiceprzewodnicz¹cy.
ROZDZIA£ II
Komisje Rady
§4
1. Rada mo¿e powo³aæ sta³e komisje do okrelonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz sk³ad osobowy, których rejestr prowadzi Przewodnicz¹cy Rady.
2. Rada mo¿e równie¿ powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
3. Komisje podlegaj¹ Radzie, przedk³adaj¹ jej plan pracy
oraz ca³oroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoci.
4. Pracami komisji kieruje jej przewodnicz¹cy, a w razie
nieobecnoci jego zastêpca.
5. W przypadku równoczesnej nieobecnoci przewodnicz¹cego i jego zastêpcy komisja wybiera sporód obecnych cz³onków komisji przewodnicz¹cego posiedzenia.
6. Przewodnicz¹cego komisji i jego zastêpcê wybiera
komisja sporód swoich cz³onków w obecnoci co
najmniej 2/3 sk³adu komisji.
§5
1. Do zakresu dzia³ania komisji sta³ych nale¿y:
1) rozpatrywanie spraw, które maj¹ byæ przedmiotem
obrad Rady,
2) wyra¿anie opinii w tych sprawach oraz formu³owanie wniosków i przedstawienie ich Wójtowi oraz na
sesjach Rady.
2. Komisje sta³e, w zakresie swojej w³aciwoci rozpatruj¹ równie¿ sprawy wnoszone przez swych cz³onków
oraz wp³ywaj¹ce z zewn¹trz, formu³uj¹c opinie i wnioski.
3. Obywatele maj¹ prawo uczestniczenia w posiedzeniach
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komisji, po uprzednim uzgodnieniu z przewodnicz¹cym
komisji.
§6
1. Organizacjê wewnêtrzn¹ i tryb pracy, komisje sta³e
ustalaj¹ we w³asnym zakresie.
2. Komisje sta³e podejmuj¹ rozstrzygniêcia, z wyj¹tkiem
przypadku okrelonego w § 4 ust. 6, w obecnoci co
najmniej po³owy swego sk³adu w formie opinii i wniosków kierowanych do Wójta. W przypadku równej iloci g³osów za i przeciw.
§7
1. Sprawy przed³o¿one przez Wójta do opinii komisji winny byæ przez ni¹ rozpatrzone w ci¹gu 21 dni.
2. Sprawy przedk³adane przez Wójta do opinii referuje
na jej posiedzeniu Wójt lub wyznaczony przez niego
pracownik Urzêdu gminy.
3. Odpowiedzi na wnioski udziela Wójt lub Zastêpca Wójta
w terminie 14 dni, chyba ¿e komisja postanowi inaczej.
4. Nie uwzglêdnienie wniosku komisji, b¹d podjêcie
przez Wójta decyzji sprzecznej z wnioskiem winno byæ
w terminie 7 dni wyjanione przewodnicz¹cemu komisji oraz uzasadnione pisemnie do przed³o¿enia na
posiedzeniu komisji.
§8
Z posiedzeñ komisji sporz¹dza siê protokó³, który winien zawieraæ przynajmniej: datê, miejsce posiedzenia,
listê obecnych, porz¹dek posiedzenia oraz treæ podjêtych rozstrzygniêæ.
Protokó³ z posiedzeñ komisji podpisuje przewodnicz¹cy posiedzenia.
CZÊÆ II
TRYB PRACY RADY
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§9
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego w miarê potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
2. Rada odbywa sesje:
1) zwyczajne  wynikaj¹ce z rocznego planu pracy,
2) nadzwyczajne  zwo³ywane na wniosek:
a) Wójta,
b) 1/4 ustawowego sk³adu rady,
§ 10
1. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady, w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa samorz¹dowa stanowi inaczej.
2. W przypadku stwierdzenia braku quorum przed g³osowaniem przewodnicz¹cy przystêpuje do rozpatrywania nastêpnego punktu porz¹dku obrad lub wyznacza
nowy termin tej samej sesji.
§ 11
1. Sesja mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku posiedzeñ.
2. O kontynuowaniu obrad na kolejnym posiedzeniu de-
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cyduje Rada na wniosek radnych, w szczególnoci ze
wzglêdu na niemo¿noæ wyczerpania porz¹dku obrad,
koniecznoci jego rozszerzenia, pozyskania dodatkowych informacji lub inne nieprzewidziane okolicznoci.
ROZDZIA£ II
Przygotowanie sesji
§ 12
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na
obszarze ca³ego kraju.
2. Sesjê prowadzi, do czasu wyboru Przewodnicz¹cego
rady, najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
§ 13
1. Radni oraz osoby zaproszone na sesjê zwyczajn¹ otrzymuj¹ pisemne zawiadomienie o zwo³aniu sesji co najmniej 7 dni przed dat¹ jej zwo³ania.
2. O terminie i przedmiocie sesji nadzwyczajnej Przewodnicz¹cy jest zobowi¹zany powiadomiæ radnych co najmniej 3 dni przed posiedzeniem.
3. Sesja nadzwyczajna winna byæ zwo³ana w ci¹gu 7 dni
od daty z³o¿enia wniosku.
4. Zawiadomienie o sesji powiêconej uchwalaniu bud¿etu Gminy lub przyjêciu sprawozdania z jego wykonania, radni otrzymuj¹ co najmniej 10 dni wczeniej.
5. So³tysi uczestnicz¹ w sesjach Rady w charakterze osób
zaproszonych. Mog¹ oni zabieraæ g³os w sprawach
dotycz¹cych so³ectwa na zasadach ustalonych dla radnych.
§ 14
Z zastrze¿eniem terminów okrelonych w § 13 zawiadomienie o sesji podaje siê do publicznej wiadomoci
przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ i przez so³tysów
w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 15
1. W zawiadomieniu o sesji wskazuje siê miejsce, dzieñ
i godzinê rozpoczêcia oraz proponowany porz¹dek
obrad wraz z projektami uchwa³.
2. Listê zaproszonych goci sporz¹dza Przewodnicz¹cy
Rady.
§ 16
Sesje Rady s¹ jawne. Liczba uczestników ograniczona
jest iloci¹ miejsc na sali.
ROZDZIA£ III
Przebieg sesjI
§ 17
Otwarcie sesji rozpoczyna siê s³owami: Otwieram (nr
sesji) sesjê Rady Gminy Wicko, a zamkniêcie s³owami:
Zamykam (nr sesji) sesjê Rady Gminy Wicko.
§ 18
1. Porz¹dek obrad pierwszej sesji nowo wybranej Rady
jest nastêpuj¹cy:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocnoci obrad,
2) lubowanie radnych,
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3) wybór Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
Rady,
4) sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie
Gminy,
5) lubowanie Wójta
2. Rada mo¿e postanowiæ o rozszerzeniu porz¹dku obrad pierwszej sesji.
§ 19
1. W projekcie porz¹dku sesji uwzglêdnia siê tematykê
wynikaj¹c¹ z planu pracy Rady oraz tematy wynikaj¹ce z bie¿¹cych potrzeb zg³aszane na pimie w biurze
Rady przez radnych, komisje, Wójta i kluby radnych.
2. Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien ponadto obejmowaæ  sprawy regulaminowe:
a) otwarcie i stwierdzenie prawomocnoci obrad,
b) przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji,
c) przyjêcie porz¹dku obrad,
d) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta oraz realizacji
uchwa³ w okresie miêdzysesyjnym,
e) interpelacje.
§ 20
1. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy na podstawie listy
obecnoci stwierdza prawomocnoæ obrad; w przypadku braku quorum stosuje siê przepis § 10 ust. 2.
2. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad Przewodnicz¹cy poddaje pod dyskusjê porz¹dek posiedzenia.
3. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
4. Protokó³ z poprzedniej sesji przyjmuje siê drog¹ g³osowania i nie musi byæ odczytany na sesji.
5. Sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta przedstawia Wójt,
Zastêpca Wójta lub wyznaczony przez niego pracownik Urzêdu Gminy.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wg kolejnoci zg³oszeñ,
w wypadkach uzasadnionych mo¿e udzieliæ g³osu poza
kolejnoci¹.
2. Udzielenie g³osu radnemu poza kolejnoci¹ dotyczy
wniosków natury formalnej, a w szczególnoci:
1) zakoñczenia dyskusji, g³osowaniem i podjêciem
uchwa³y,
2) sposobu g³osowania,
3) ograniczenia liczby dyskutantów i czasu wyst¹pieñ,
4) przeliczenie g³osów,
5) przestrzeganie porz¹dku obrad,
6) prowadzenie sesji z wy³¹czeniem jawnoci obrad.
3. W razie w¹tpliwoci, o charakterze wniosku decyduje
Rada.
§ 22
1. Przewodnicz¹cy obrad kontroluje sprawny ich przebieg, zw³aszcza zwiêz³oæ wyst¹pieñ radnych i innych
uczestników sesji.
2. W razie odbiegania w wyst¹pieniach od przedmiotu
obrad lub zak³ócenia porz¹dku przez uczestników sesji, przewodnicz¹cy obrad mo¿e im zwróciæ uwagê
i odebraæ g³os po dwukrotnym nieskutecznym zwróceniu uwagi z wpisaniem do protokó³u.
W przypadku nieskutecznoci tych rodków, przewodnicz¹cy mo¿e zarz¹dziæ przerwê w obradach na czas
niezbêdny do przywrócenia porz¹dku.

3. Gdy niestosownoæ zachowania lub zak³ócenie porz¹dku dotyczy osób z publicznoci, przewodnicz¹cy mo¿e
równie¿ zarz¹dziæ usuniêcie z sali obrad, w razie potrzeby przy u¿yciu si³ porz¹dkowych.
§ 23
Za zgod¹ Rady, przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu
osobie sporód publicznoci.
ROZDZIA£ IV
Wspólne sesje rad gmin
§ 24
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
gmin dla rozpatrywania i rozstrzygania wspólnych
spraw.
2. Wspólne sesje z radnymi innych gmin, organizuje Przewodnicz¹cy rady z przewodnicz¹cymi pozosta³ych rad
bior¹cych udzia³ w sesji.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹: przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy wszystkich rad bior¹cych w niej udzia³.
ROZDZIA£ V
Dokumentacja sesji
§ 25
1. Z ka¿dej sesji Rady pracownik Urzêdu Gminy sporz¹dza protokó³ obrad, w którym musz¹ byæ odnotowane
wszystkie postanowienia Rady i stanowiska radnych
na ich wniosek.
2. Protokó³ z sesji Rady winien dokumentowaæ jej przebieg, a w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê, miejsce, godzinê rozpoczêcia i zakoñczenia obrad, numery kolejnych uchwa³ i nazwisko
przewodnicz¹cego obrad oraz protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) nazwiska radnych nieobecnych na sesji, o ile to
mo¿liwe z podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) stwierdzenie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) uchwalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad z treci¹ lub streszczeniem wyst¹pieñ, zg³oszonych wniosków i odnotowaniem wyst¹pieñ zg³oszonych na pimie,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów za; przeciw; wstrzymuj¹cych siê,
8) podpis przewodnicz¹cego i protokolanta.
3. Do protoko³u obrad do³¹cza siê:
1) listê obecnych radnych,
2) listê zaproszonych goci,
3) teksty podjêtych uchwa³,
4) usprawiedliwione nieobecnoci radnych,
5) owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego.
4. Odpis protoko³u z kopiami uchwa³ dorêcza siê w ci¹gu
7 dni od zakoñczenia sesji Wójtowi, a wyci¹gi z protoko³u zainteresowanym oraz zobowi¹zanym do wykonania ustaleñ jednostkom organizacyjnym.
5. Protokó³ z sesji sporz¹dza siê w 2 egzemplarzach, z
których orygina³ przechowuje siê do celów archiwalnych, natomiast kopiê przechowuje siê w biurze rady,
gdzie mo¿e byæ udostêpniony przez Wójta mieszkañcom Gminy oraz rodkom masowego przekazu z mo¿liwoci¹ sporz¹dzania notatek lub kopii.
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6. Za zgod¹ przewodnicz¹cego obrad dopuszcza siê
utrwalenie przebiegu sesji za pomoc¹ rodków audiowizualnych.
§ 26
1. Projekty uchwa³y wymagaj¹ formy pisemnej.
2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje: 5 radnym, klubom radnych, komisjom Rady i Wójtowi.
3. Powo³ywanie osób w sk³ad organów Gminy i organów
Rady nie wymaga trybu okrelonego w ust. 2.

Dziennik Urzêdowy
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§ 30

1. Uchwa³a Rady powinna zawieraæ przynajmniej:
1) oznaczenie organu podejmuj¹cego uchwa³ê,
2) datê i tytu³,
3) podstawê prawn¹,
4) istotê rozstrzygniêcia,
5) termin wejcia w ¿ycie.
2. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy obrad.
3. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numeracje sesji
i rok podjêcia.

§ 27

§ 31

Je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej, postêpowanie z projektami uchwa³ jest nastêpuj¹ce:
1. odczytanie projektu wraz z uzasadnieniem je¿eli wczeniej nie by³ odczytany radnym,
2. przedstawienie opinii komisji, zawieraj¹cych ewentualne propozycje poprawek i (lub) wnioski formalne.
Je¿eli projekt uchwa³y nie by³ przedmiotem obrad komisji, Rada mo¿e skierowaæ go w³aciwej komisji,
3. dyskusja nad projektem; w tym zg³aszanie ewentualnych poprawek i wniosków formalnych przez radnych
i projektodawców uchwa³,
4. g³osowanie.

1. Interpelacje mog¹ dotyczyæ wszystkich spraw zwi¹zanych z zadaniami gminy.
2. Na interpelacje, których istot¹ jest zapytanie lub ¿¹danie wyjanieñ, odpowiedzi udzielaj¹ Wójt i pracownicy Urzêdu Gminy ewentualnie te¿ inni radni, bezporednio na sesji lub w terminie 21 dni na pimie.
Interpelacje mog¹ byæ sk³adane równie¿ miêdzy sesjami. Odpowied na nie winna byæ udzielona na pimie w terminie 21 dni.

§ 28
1. Poprawki do tekstu projektów uchwa³ musz¹ byæ podane przez wnioskodawcê w pe³nym brzmieniu.
2. Poprawki i wnioski formalne dotycz¹ce danej uchwa³y
nie mog¹ byæ zg³aszane po zamkniêciu dyskusji, chyba,¿e dotycz¹ oczywistych omy³ek, które przyjmuje siê
bez g³osowania, je¿eli nie ma sprzeciwu.
3. Poprawki i wnioski formalne, jak równie¿ ca³y projekt
uchwa³y mog¹ byæ przez wnosz¹cych je skutecznie
wycofane do czasu zamkniêcia dyskusji.
§ 29
1. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady Gminy
oznajmia, ¿e Rada przystêpuje do g³osowania.
Od tej chwili mo¿na zabraæ g³os tylko dla zg³oszenia
lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub
porz¹dku g³osowania.
2. Porz¹dek posiedzenia jest nastêpuj¹cy:
1) g³osowanie poprawek, przy czym w pierwszej kolejnoci g³osuje siê poprawki, których przyjêcie lub
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
2) g³osowanie projektu w ca³oci ze zm. wynikaj¹cymi
z przeg³osowanych poprawek.
3. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki
lub przez u¿ycie kart do g³osowania podpisanych imieniem i nazwiskiem radnego.
4. O przeprowadzeniu g³osowania imiennego decyduje
Rada zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów na wniosek piêciu
radnych.
5. Radni przy g³osowaniu imiennym podchodz¹ wyczytani do Przewodnicz¹cego Rady w porz¹dku alfabetycznym i wrzucaj¹ kartki do urny.
6. G³osowanie tajne odbywa siê wy³¹cznie w przypadkach okrelonych w ustawie samorz¹dowej.
G³osowanie to przeprowadza powo³ana w tym celu komisja skrutacyjna.
7. Wyniki g³osowañ og³asza niezw³ocznie przewodnicz¹cy obrad.

Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy Wicko
ZASADY I TRYB DZIA£ANIA
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY
§1
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
3. Komisja przeprowadza kontrole zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radê.
4. Komisja mo¿e przeprowadziæ równie¿ kontrole na zlecenie Rady.
§2
1. Wyboru komisji w liczbie 4 osób dokonuje Rada.
2. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
§3
1. Prac¹ Komisji kieruje jej przewodnicz¹cy.
2. Do kompetencji przewodnicz¹cego nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie komisji na zewn¹trz,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Komisji,
3) przekazanie Radzie wniosków Komisji wynikaj¹cych
z ustaleñ kontroli,
4) sk³adanie sprawozdañ Komisji Radzie.
§4
Do podstawowych form pracy Komisji nale¿¹ kontrole
i posiedzenia oraz wspó³praca z innymi komisjami Rady.
§5
1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej przewodnicz¹cy z inicjatywy w³asnej lub na wniosek cz³onka Komisji.
2. O terminie, miejscu i porz¹dku posiedzenia Komisji
zawiadamia siê jej cz³onków najpóniej 3 dni przed
terminem.
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§6
1. Do wa¿noci posiedzenia Komisji niezbêdna jest obecnoæ co najmniej trzech cz³onków.
2. W posiedzeniu Komisji mog¹ uczestniczyæ osoby zaproszone przez przewodnicz¹cego Komisji.
3. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³. Protoko³y numerowane s¹ od numeru pierwszego w ka¿dej
kadencji.
§7
Do prowadzenia kontroli w podleg³ych jednostkach
organizacyjnych uprawnia imienne upowa¿nienie wystawione przez Przewodnicz¹cego Rady Gminy.
§8
Komisja za zgod¹ Rady mo¿e zwróciæ siê do specjalistów o przeprowadzenie ekspertyzy konkretnego przypadku.
§9
Przed przyst¹pieniem do kontroli w Urzêdzie Gminy,
Przewodnicz¹cy Komisji jest zobowi¹zany do poinformowania Wójta.
§ 10
Z przebiegu kontroli Komisja sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ wszyscy jej cz³onkowie uczestnicz¹cy w kontroli z mo¿liwoci¹ zaznaczenia odrêbnego zdania.
§ 11
Protokó³ ujmuje uchybienia i nieprawid³owoci, ich
przyczyny i skutki jak równie¿ przyk³ady dobrej pracy.
§ 12
Sporz¹dzony protokó³ przekazuje siê Przewodnicz¹cemu Rady Gminy. Wyniki swoich dzia³añ Komisja przedstawia Radzie.

2. Protokó³y z posiedzeñ Rady i Komisji podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
3. Dokumenty s¹ udostêpniane na pisemny wniosek z³o¿ony Wójtowi, Zastêpcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
4. Dokumenty Rady, za wyj¹tkiem protoko³ów z sesji, s¹
udostêpniane na pisemny wniosek z³o¿ony Przewodnicz¹cemu Rady Gminy.
§2
1. Dokumenty Rady i Komisji o nieograniczonej jawnoci udostêpnia siê na stanowisku ds. obs³ugi rady w
godzinach pracy Urzêdu, w obecnoci pracownika samorz¹dowego tam zatrudnionego.
2. Osoba, której dokumenty zosta³y udostêpnione mo¿e
z nich sporz¹dzaæ notatki.
§3
1. Dokumenty o ograniczonej jawnoci udostêpniane s¹
po uprzednim zabezpieczeniu tych ich fragmentów,
których ujawnienie ograniczaj¹ ustawy.
2. Z dokumentów wymienionych w pkt 1 sporz¹dza siê
kserokopiê, potwierdza j¹ za zgodnoæ z orygina³em
i w sposób uniemo¿liwiaj¹cy odczytanie wykrela siê
te fragmenty, które nie mog¹ byæ ujawnione podaj¹c
przepisy prawa zakazuj¹ce ich ujawnienie.
3. Do udostêpnienia kserokopii dokumentu sporz¹dzonej w sposób opisany w pkt 2 stosuje siê odpowiednio przepisy § 2.

1542
UCHWA£A Nr V/11/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy
Wicko.

§ 13
Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli Komisja wystêpuje z wnioskami zmierzaj¹cymi do usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
§ 14
Cz³onek Komisji mo¿e byæ wy³¹czony na wniosek lub z
urzêdu z postêpowania kontrolnego w ka¿dym czasie,
je¿eli zachodz¹ uzasadnione w¹tpliwoci co do jego bezstronnoci.
§ 15
O wy³¹czeniu cz³onka Komisji decyduje Rada Gminy.
Za³¹cznik Nr 6
do Statutu Gminy Wicko
ZASADY DOSTÊPU DO DOKUMENTÓW
WYNIKAJ¥CYCH Z WYKONYWANIA PRZEZ GMINÊ
ZADAÑ PUBLICZNYCH I KORZYSTANIA Z NICH
§1
1. Obywatele maj¹ prawo dostêpu do dokumentów organów gminy wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych z wyj¹tkiem dokumentów, których jawnoæ
ograniczaj¹ ustawy.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z póN.
zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1591
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Rada
Gminy Wicko uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje statut Bibliotece Publicznej Gminy Wicko o treci okrelonej za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XIII/107/99 Rady Gminy Wicko z
dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Wicko.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dnia od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/11/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 11 lutego 2003 r.
STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WICKO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Biblioteka Publiczna Gminy Wicko, zwana dalej Bibliotek¹ dzia³a na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 z pón. zm.),
2) ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U.
z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z pón. zm.),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póñ. zm.),
4) ustawy z dania 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.),
5) niniejszego statutu.
§2
1. Biblioteka posiada osobowoæ prawn¹ i jest wpisana
do rejestru kultury prowadzonego przez organizatora.
2. Biblioteka obejmuje swoj¹ dzia³alnoci¹ obszar Gminy Wicko.
3. Siedzib¹ Biblioteki jest Wicko.
4. Biblioteka dzia³a w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
§3
1. Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Wójt
Gminy Wicko.
2. Nadzór merytoryczny nad Bibliotek¹ sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdañsku.
ROZDZIA£ II
Przedmiot i zakres dzia³ania
§4
Biblioteka s³u¿y rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb
owiatowych, kulturalnych i informacyjnych spo³eczeñstwa.
§5
Do szczegó³owego zakresu Biblioteki nale¿y:
1) gromadzenie i opracowanie oraz przechowywanie
i ochrona materia³ów bibliotecznych ze szczególnym
uwzglêdnieniem materia³ów dotycz¹cych w³asnego
regionu,
2) udostêpnienie zbiorów czytelnikom poprzez ich wypo¿yczanie oraz prowadzenie wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych,
3) prowadzenie dzia³alnoci informacyjno  bibliograficznej,
4) popularyzacja ksi¹¿ek, czytelnictwa i innych dziedzin
kultury i sztuki,
5) organizacja czytelnictwa i udostêpniania materia³ów
bibliotecznych ludziom chorym i niepe³nosprawnym,
6) wspó³praca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami spo³ecznymi w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych i kulturalnych spo³eczeñstwa,
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7) doskonalenie form i metod pracy w bibliotece,
8) Biblioteka mo¿e podejmowaæ tak¿e inne dzia³ania wynikaj¹ce z potrzeb rodowiska lokalnego.
ROZDZIA£ III
Organizacja Biblioteki
§6
1. Dzia³alnoci¹ Biblioteki kieruje Kierownik. Reprezentuje on tak¿e instytucjê na zewn¹trz.
2. Kierownika Biblioteki powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy po zasiêgniêciu opinii stowarzyszeñ zawodowych.
3. W Bibliotece zatrudnia siê pracowników dzia³alnoci
podstawowej.
4. Do zakresu dzia³ania kierownika nale¿y w szczególnoci:
a) kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹,
b) reprezentowanie biblioteki na zewn¹trz,
c) zarz¹dzanie maj¹tkiem biblioteki,
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
e) wydawanie zarz¹dzeñ, instrukcji i poleceñ s³u¿bowych,
f) ustalanie rocznego planu dzia³alnoci oraz rocznego planu finansowego,
g) sporz¹dzanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci,
h) wystêpowanie, w zale¿noci od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizacjê zadañ objêtych
mecenatem pañstwa i na dofinansowanie bie¿¹cych
zadañ w³asnych.
§7
Organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki okrela Regulamin
organizacyjny nadany przez kierownika, po zasiêgniêciu opinii Wójta Gminy Wicko.
ROZDZIA£ IV
Gospodarka finansowa Biblioteki
§8
1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielon¹ i nabyt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków, kieruj¹c siê
zasadami efektywnoci ich wykorzystania.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest plan
finansowy zatwierdzony przez kierownika z zachowaniem wysokoci dotacji z bud¿etu gminy.
3. ród³ami rodków finansowych s¹ dotacje z bud¿etu
gminy. Mog¹ byæ tak¿e:
a) dotacje z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie bie¿¹cych zadañ w³asnych Instytucji,
b) dotacje z bud¿etu pañstwa na zadania objête mecenatem pañstwa w dziedzinie Kultury,
c) darowizny.
§9
W planie finansowym wyznacza siê kwotê przeznaczon¹ wy³¹cznie na wynagrodzenie i pochodne oraz zakup
ksi¹¿ek.
§ 10
Biblioteka prowadzi dzia³alnoæ socjaln¹ wspólnie z
Urzêdem Gminy Wicko na zasadach okrelonych w odrêbnej umowie.

Dziennik Urzêdowy
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ROZDZIA£ V
Przepisy koñcowe
§ 11
Kierownik Biblioteki ponosi odpowiedzialnoæ za przestrzeganie postanowieñ niniejszego statutu.
§ 12
1. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Biblioteki
przedstawia Wójtowi Gminy propozycje zmian w statucie.
2. Statut Biblioteki uchwala Rada Gminy Wicko.

1543
UCHWA£A Nr VI/68/2003
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tereny Rozwojowe  Mi³osna.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139  ze zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111
poz. 1279, Dz. U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120 poz. 1268, Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 124, Nr 14
poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154
poz. 1804, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130
poz. 1112, Nr 25 poz. 253) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 1806) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Tereny Rozwojowe  Mi³osna obejmuj¹cy teren po³o¿ony po pó³nocnej stronie ulicy Mi³osnej,
w sk³ad którego wchodzi dzia³ka nr 4 oraz czêci dzia³ek nr 19, 20 i 21, w obrêbie 19. Obszar o ³¹cznej powierzchni 4,99 ha przeznacza siê na us³ugi handlu, gastronomii, kultury i administracji, wraz z parkingami.
2. Granice obowi¹zywania ustaleñ planu przedstawiono
na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y.
§2
USTALENIA PLANU
1. Ustalenia ogólne:
Realizacja projektowanych funkcji wymaga budowy
drogi lokalnej ³¹cz¹cej teren z drog¹ krajow¹ nr 55 oraz
kompleksowego uzbrojenia terenu w infrastrukturê
techniczn¹.
1.2.Liczba jednostek funkcyjnych w planie wynosi 3.
2. Ustalenia planu dla poszczególnych jednostek funkcyjnych:
1. UH,UG  Pow. 2,51 ha. Obiekt us³ugowy (wy³¹cznie
us³ugi nieuci¹¿liwe).
UK,UA wielofunkcyjny, nie przekraczaj¹cy 15000,0 m2
powierzchni zabudowy oraz 18000,0 m2 pow. u¿ytkowej  w tym: ok. 70%  tj. 12600,0 m2 powierzchni
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handlowej (ok. 8 820,0 m2 pow. sprzeda¿owej), us³ugi
inne (gastronomia, biura, kluby, czytelnie, sale widowiskowe)  ok. 30%  tj. 5400,0 m2. Wysokoæ obiektów kubaturowych nie mo¿e przekroczyæ 2 kondygnacji, a ich architektura powinna byæ zharmonizowana z
otoczeniem i nawi¹zywaæ charakterem do budownictwa regionalnego (proporcje budynków, k¹ty nachylenia po³aci dachowych, materia³y itp.). W górnej kondygnacji wskazane jest usytuowanie funkcji, dla których wzbogaceniem bêd¹ walory widokowe pejza¿u
pó³nocno  zachodniego, widocznego z okien i tarasów.
W kolorystyce obiektu nale¿y zastosowaæ barwy stonowane.
2. KP  pow. 2,26 ha. Parking dla ok. 640 samochodów
osobowych  z zieleni¹ towarzysz¹c¹  wg orientacyjnego wskanika 35,0 m2/1 miejsce postojowe.
W programie parkingu nale¿y uwzglêdniæ co najmniej
5 miejsc postojowych dla autokarów i co najmniej
5 miejsc postojowych dla pojazdów osób niepe³nosprawnych oraz miejsca postojowe dla rowerów. Miejsca postojowe dla pojazdów osób niepe³nosprawnych
powinny byæ usytuowane blisko wejæ do budynku.
Teren parkingu musi mieæ nawierzchniê nieprzepuszczaln¹. Wody opadowe nale¿y odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu z substancji ropopochodnych w separatorach i piaskownikach. Na odprowadzenie wód opadowych do odbiornika nale¿y
uzyskaæ pozwolenie wodno-prawne. Dojazd od drogi
krajowej nr 55 do parkingu odbywaæ siê bêdzie poprzez projektowan¹ na terenie obrêbu B¹dki (w Gminie Gardeja) drogê lokaln¹.
3. KX  pow. 0,22 ha. Ci¹g pieszy i rowerowy o szerokoci min. 10.0 m. Nawierzchnia cie¿ki rowerowej powinna byæ wzmocniona w stopniu umo¿liwiaj¹cym
przejazd sprzêtu obs³uguj¹cego sieci infrastruktury
technicznej. Od strony terenów przemys³owych nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ wysok¹ i redni¹.
3. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Dojazd do ca³ego terenu objêtego planem odbywaæ
siê bêdzie za porednictwem projektowanej drogi lokalnej dojazdowej o szerokoci 20,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych. Droga ta ³¹czyæ siê bêdzie z drog¹ krajow¹ nr 55 na terenie dzia³ki nr 22/4 w obrêbie B¹dki.
Dojazd rowerowy od strony wsi B¹dki projektuje siê
cie¿k¹ rowerow¹ prowadzon¹ w liniach rozgraniczaj¹cych w/w drogi lokalnej, natomiast od strony centrum miasta Kwidzyna  dojazd bêdzie mo¿liwy tak¿e
cie¿k¹ rowerow¹ prowadzon¹ po trasie istniej¹cej
drogi lenej i dalej  na terenie objêtym planem  ci¹giem KX.
Drogi po¿arowe musz¹ odpowiadaæ wymaganiom zawartym w Rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dn. 15.01.1999 r. (DZ. U. z 1999 r.
Nr 7 poz. 64).
Warunkiem zagospodarowania terenu zgodnie z planem jest wykonanie w pierwszej kolejnoci drogi dojazdowej i zjazdu z drogi krajowej, dla którego szczegó³owe rozwi¹zania projektowe zostan¹ okrelone
przez zarz¹dcê drogi krajowej na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji podstawowej, to jest  obiektów handlowo 
us³ugowych.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
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 zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu miejskiego miasta Kwidzyna (odleg³oæ od punktu zasilania sieci 
ok. 3,0 km) lub z wodoci¹gu gminy Gardeja (odleg³oæ od punktu zasilania sieci  ok. 1,0 km). Przeciwpo¿arowe zaopatrzenie wodne powinno odpowiadaæ wymaganiom zawartym w Rozporz¹dzeniu
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dn.
15.01.1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 7, poz. 64) oraz w
polskich normach: PN-B-02863, PN-B-02864, PN-B02865,
 odprowadzanie cieków  do istniej¹cego w obszarze opracowania kolektora sanitarnego,
 odprowadzanie wód opadowych  do miejskiego
uk³adu kanalizacji deszczowej za porednictwem istniej¹cego w obszarze opracowania kolektora i projektowanego zbiornika retencyjnego wód opadowych, usytuowanego na wysoczynie w rejonie terenu objêtego niniejszym planem. Z terenów parkingów  jak wy¿ej  po oczyszczeniu z substancji ropopochodnych,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci wg warunków okrelonych przez Zak³ad Energetyczny,
 usuwanie odpadów  po wstêpnej segregacji, w sposób okrelony przez Urz¹d Miasta,
 ogrzewanie obiektów  z lokalnego ród³a ciep³a, z
zastosowaniem technologii grzewczych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
5. Zasady wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
Ze wzglêdu na bliskie s¹siedztwo Sadliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu postuluje siê wprowadzenie zieleni wysokiej na terenie parkingu oraz wzd³u¿
ci¹gu KX.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
 granica terenu objêtego planem,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenia literowe przeznaczenia poszczególnych
terenów oznaczaj¹ce funkcjê.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu na
0,00%.
§5
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Kwidzynie Nr V/36/94 z dnia
24 listopada 1994 r. w odniesieniu do terenu objêtego
planem.
§6
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie,
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3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Kwidzyna granic obszaru objêtego niniejszym planem.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem paragrafu 6 pkt 1, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

1544
UCHWA£A Nr VI/43/2003
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 11 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej  okrelenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowi¹ce
zasób mieszkaniowy gminy.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1, w zwi¹zku z art. 21
ust. 2 pkt 4 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, zm.
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62 poz. 558 z 2002 r. Nr 113, poz. 984) Rada
Gminy w Studzienicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady polityki czynszowej, które stanowiæ
bêd¹ element wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
§2
1. Czynsz najmu obejmuje: podatek od nieruchomoci,
koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku i lokali za wyj¹tkiem drobnych napraw obci¹¿aj¹cych najemcê, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeñ wspólnego
u¿ytkowania, w tym op³aty za utrzymanie czystoci.
2. Najemca oprócz czynszu najmu jest obowi¹zany do
uiszczania zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at
niezale¿nych od w³aciciela tj.: op³at za dostawê do
lokalu energii, wody oraz odbiór nieczystoci p³ynnych
i sta³ych w wypadkach, gdy korzystaj¹cy z lokalu nie
ma zawartej umowy bezporednio z dostawc¹ mediów
lub dostawc¹ us³ug.
§3
1. Stawkê bazow¹ czynszu najmu za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach wchodz¹-
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cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Studzienice ustala organ wykonawczy na zasadach okrelonych w niniejszej uchwale oraz ustawie.
2. Czynsz, o którym mowa w pkt 1 op³acaj¹ najemcy lokali stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy.
3. Ustala siê, ¿e stawka czynszu okrelona w pkt 1 bêdzie
ró¿nicowana poprzez zastosowanie czynników podwy¿szaj¹cych lub obni¿aj¹cych okrelonych w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
4. Przez pojêcie powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego nale¿y rozumieæ powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w lokalu, a w szczególnoci pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoi, alków, holi,
korytarzy, ³azienek oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez
wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ywania 
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy. Za powierzchniê
u¿ytkow¹ lokalu nie uwa¿a siê powierzchni balkonów,
tarasów i loggi, antresoli, szaf i schowków w cianach,
pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opa³u.
§4
1. Ustala siê stawkê czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu socjalnego dla Gminy Studzienice w wysokoci 50% najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w danym roku w gminnym zasobie mieszkaniowym.
2. Przez pojêcie lokalu socjalnego nale¿y rozumieæ lokal
nadaj¹cy siê do zamieszkania ze wzglêdu na wyposa¿enie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi
przypadaj¹ca na cz³onka gospodarstwa domowego
najemcy nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2,
przy czym lokal ten mo¿e byæ o obni¿onym standardzie.
3. Czynniki podwy¿szaj¹ce lub obni¿aj¹ce stawki czynszu,
wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y, nie
dotycz¹ czynszu za lokale socjalne.
§5
1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy mo¿e
podwy¿szyæ stawkê czynszu, jeli dokona³ w lokalu
ulepszeñ maj¹cych wp³yw na wysokoæ czynszu.
2. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, stawkê czynszu zmniejsza siê zgodnie z za³¹cznikiem nr 1
do niniejszej uchwa³y.
3. Zmiana wysokoci czynszu w przypadkach okrelonych
w § 5 pkt 1 i 2 niniejszej uchwa³y nastêpuje na podstawie protoko³u sporz¹dzonego przez wynajmuj¹cego.

§9
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Studzienicach Nr II/
6/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie gminy Studzienice.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Siluta
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VI/44/2003
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 11 kwietnia 2003 r.
OBNI¯KA STAWKI BAZOWEJ CZYNSZU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Brak c. o. zdalaczynnego  5%.
Brak ciep³ej wody zdalaczynnej  5%.
Brak wody  50%.
Brak W.C.  10%.
Brak ³azienki  10%.
Brak wody i kanalizacji sanitarnej  70%.
Usytuowanie  poddasze, suteryna  5%.
Wiek budynku:
 10  50 lat  5%,
 wiêcej ni¿ 50 lat  15%.
Do naliczania czynszu bêdzie uwzglêdniona suma poszczególnych obni¿ek, jednak nie mo¿e ona przekroczyæ 80%.

1545
UCHWA£A Nr V/54/03
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Miasta Krynica Morska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 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 GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA

§6

Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne

Czynsz najmu p³acony jest z góry do dnia 10 ka¿dego
miesi¹ca do kasy Urzêdu Gminy lub na rachunek bankowy Urzêdu Gminy, z wyj¹tkiem przypadków, gdy strony
pisemnie ustali³y zmianê terminu i formê.

§1

§7
Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu, najpóniej
na miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach Rady Miejskiej,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
w Krynicy Morskiej, komisji Rady Miejskiej w Krynicy
Morskiej,
4) tryb pracy Burmistrza Miasta Krynica Morska,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w
Krynicy Morskiej,
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6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Burmistrza, oraz korzystania z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Krynica Morska maj¹ca status miasta na podstawie Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r. (opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 1991 r. Nr 2, poz. 8),
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Krynicy Morskiej,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej,
5) Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta Krynica Morska,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Miasta Krynica Morska.
Rozdzia³ II. Gmina
§3
1. Gmina 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 Nowy Dwór Gdañski, w
Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 10204 ha.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali 1: 100
000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1* do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, dzielnice i osiedla  stosownie do potrzeb.
4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Gminy.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6
1. Herbem Gminy jest trzy bia³e ¿agle na tle pomarañczowego s³oñca, po lewej stronie czarna latarnia morska oraz czarne skrawki Mierzei Wilanej z dwóch stron
¿agli, t³o herbu niebieskie Wzór herbu okrela odrêbna uchwa³a Rady.
2. U¿ycie herbu Gminy winno nastêpowaæ w kszta³cie i kolorze zgodnym z uchwa³¹ Rady, o której mowa w ust. 1
3. Dopuszcza siê stosowanie stylizacji herbu, a w szczególnoci w postaci p³askorzeb lub metaloplastyki.
Herby w druku jednobarwnym mog¹ byæ jednobarwne.
4. Herbu Gminy nale¿y u¿ywaæ godnie i z nale¿ytym szacunkiem.
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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5. Herbem mog¹ pos³ugiwaæ siê organy samorz¹du gminnego jednostki i zak³ady bud¿etowe Gminy oraz inne
jednostki organizacyjne utworzone przez Gminê.
6. Za zgod¹ Rady Miejskiej i po zawarciu stosownego
porozumienia z Burmistrzem herbem mog¹ pos³ugiwaæ siê kluby, organizacje sportowe, stowarzyszenia,
fundacje i organizacje spo³eczne maj¹ce siedzibê w³adz
zarz¹dzaj¹cych lub oddzia³u na terenie Gminy.
7. Za zgod¹ Rady Miejskiej i po zawarciu stosownego
porozumienia z Burmistrzem herb Gminy mo¿e byæ
stosowany w szczególnoci na planach, folderach firm
turystycznych, przewodnikach, opracowaniach turystycznych oraz winietach gazet i czasopism.
8. Poza przypadkami okrelonymi w ust. 5,6 i 7 u¿ycie
herbu Gminy jest odp³atne, wymaga zgody Rady i zawarcia porozumienia z Burmistrzem Miasta.
9. Wszystkie podmioty, które u¿ywa³y herb do dnia wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, zachowuj¹ prawo do
jego nieodp³atnego u¿ycia pod warunkiem wype³nienia postanowieñ ust. 2,3 i 4 niniejszego paragrafu.
§7
Siedzib¹ organów Gminy jest Krynica Morska.
Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze Gminy
§8
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza 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. 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.
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Rozdzia³ IV. Organizacja wewnêtrzna Rady

§ 17

§ 11

1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 15 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady Miejskiej na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y inn¹, ni¿ Przewodnicz¹cy, osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.

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 Burmistrza, w zakresie, w jakim wykonuje on
uchwa³y Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 13
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) d\s Rozwoju Spo³eczno  Gospodarczego, Bud¿etu,
Planowania Przestrzennego, Turystyki i Ochrony
rodowiska,
3) d\s Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej, Owiaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porz¹dku Publicznego
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej jednej komisji sta³ej.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.

§ 18
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§ 19
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 20
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.
§ 21
Obs³ugê Rady zapewnia pracownik Urzêdu Gminy,
zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.

§ 14

Rozdzia³ V. Tryb pracy Rady

1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

1. Sesje Rady

§ 15
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 16
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.

§ 22
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 23
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
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2. Przygotowanie sesji
§ 24

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 poleconych
lub w inny skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z
wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na
14 dni przed sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o
odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego
tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie
obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§ 25
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza ustala listê osób zaproszonych
na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Burmistrz oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji
§ 26
Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu
i odbyciu sesji.
§ 27
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 28
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 29
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.
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3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2
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.
§ 30
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.
§ 31
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.
§ 32
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.
§ 33
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê
Rady Miejskiej.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 34
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 35
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Burmistrza 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.
§ 36
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 35 pkt 3 sk³ada Burmistrz.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1545

 3978 

2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 37
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 pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela 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 Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 38
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 37 ust. 5,6,7 stosuje siê odpowiednio.
§ 39
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.
§ 40
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.
§ 41
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 42
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.
§ 43
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.
§ 44
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.
§ 45
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam
sesjê Rady Miejskiej.
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.
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§ 46

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.
§ 47
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.
§ 48
1. Pracownik Urzêdu Gminy d\s obs³ugi Rady 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
przyjêciu protokó³u z poprzedniej sesji.
§ 49
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
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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 tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.
§ 52
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Miasta w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§ 53
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 22 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 22
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 54
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Burmistrz, 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,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach
finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego.

§ 50

§ 55

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.

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.

§ 51
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych

§ 56
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.
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§ 57
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 58
1. Burmistrz ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
5. Procedura g³osowania
§ 59
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 60
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.
§ 61
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.
§ 62
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 pod-

daje 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.
§ 63
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje
wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te
poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 63 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.
§ 64
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.
§ 65
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 licz-
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bie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
6. Komisje Rady
§ 66
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.
§ 67

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 74

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 Miasta w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 75

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. Komisje obraduj¹ na posiedzeniach zwo³anych przez
Przewodnicz¹cego Komisji zgodnie z planem pracy,
oraz w miarê potrzeb po uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.

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.

§ 68

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.

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.
§ 69
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.
§ 70
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 71
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 powo³anych przez Radê.
§ 72
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
7. Radni
§ 73
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 lub ustne wyjanienie Przewodnicz¹cemu Rady lub przewodnicz¹cemu komisji.

§ 76

§ 77
1. Burmistrz 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.
8. Wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 78
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 79
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
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Rozdzia³ VI. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 80
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków w liczbie jeden
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.

§ 86
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.
§ 87
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 7
dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca 
d³u¿ej ni¿ 3 dni roboczych.

§ 81

§ 88

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca.

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.
§ 89

§ 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 7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 83
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza,
gminnych jednostek organizacyjnych 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.

1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê
kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w § 83 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ
wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki
oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli

§ 84

§ 90

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

1. Kontroli kompleksowych, problemowych i sprawdzaj¹cych 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 przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Rady, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres
kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
4. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.

§ 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.
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§ 91

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.
§ 92
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2,
obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce
osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3
§ 93
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 94
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 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 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.
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2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Rady.
§ 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 w terminie do dnia 31 stycznia 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.
§ 99
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia
31 marca ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 100
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³y-
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wane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady,
2) pisemny wniosek nie mniej ni¿ 5 radnych,
3) pisemny wniosek 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.
§ 101
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 102
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz przy pomocy pracownika d\s obs³ugi 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 komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 104
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
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.
§ 105
Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów

Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli lub inne organy kontroli.
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 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 108
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 109
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej 5 radnych.
§ 110
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 111
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 112
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 113
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w
zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ IX. Tryb pracy Burmistrza
§ 114
Burmistrz wykonuje:
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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 przejmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji okrelonych w § 114  § 126 w przypadku
uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza.
Rozdzia³ X. Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów
Rady, Komisji i Burmistrza
§ 118
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
§ 119
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Rozdzia³ XI. Pracownicy samorz¹dowi
§ 123

W Urzêdzie Miasta na podstawie mianowania zatrudnia siê pracowników na nastêpuj¹cych stanowiskach:
 inspektor d\s ewidencji ludnoci, dowodów osobistych, kadr i BHP,
 inspektor d\s ksiêgowoci podatkowej.
Rozdzia³ XII. Postanowienia koñcowe
§ 124
Trac¹ moc uchwa³y Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
1) Nr XXVI\187\00 z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie
Statutu Miasta Krynica Morska,
2) Nr XXIX\234\01 z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie
wprowadzenia zmiany do Uchwa³y Nr XXVI\187\00
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 listopada
2000 r. w sprawie Statutu Miasta Krynica morska
3) Nr XXXVI\264\01 z dnia 18 wrzenia 2001 r. w sprawie
zmiany Statutu Miasta Krynica Morska,
4) Nr XXXVII\268\01 z dnia 17 padziernika 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Krynica Morska.
§ 125
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
D. Szczurek

§ 120
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady, w dniach pracy Urzêdu Gminy,
w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza, oraz Urzêdu udostêpniane s¹ na wskazanych przez Burmistrza
stanowiskach w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§ 121
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 119 i 120 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miasta i w asycie pracownika Urzêdu Miasta.
§ 122
Uprawnienia okrelone w § 119 i 120 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.

1546
UCHWA£A Nr V/55/03
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy miasta Krynica
Morska.
Na podstawie art. 21 ust. 1, pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2001 r Nr 71, poz. 733, zmiana z 2002 r Dz. U.
Nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383) oraz 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, zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada
Miejska w Krynicy Morskiej uchwala, co nastêpuje:
§1
Artyku³y powo³ane w niniejszej 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 (Dz. U. Nr 71,
poz. 733) a Gmina Miejska Krynica Morska gmin¹.
§2
1. Uchwa³a ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy, o którym mowa w art. 20 ust. 1 oraz lokali
uzyskanych w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 3.
2. Gmina z zastrze¿eniem § 3, wynajmuje na warunkach
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okrelonych w niniejszej uchwale lokale, osobom prowadz¹cym gospodarstwa domowe o niskich dochodach, a tak¿e zapewnia na zasadach i w wypadkach
przewidzianych w ustawie lokale socjalne i zamienne.
3. Gmina mo¿e wyodrêbniæ poszczególne lokale w celu
ich zbycia, na zasadach okrelonych odrêbnymi przepisami, kieruj¹c siê wzglêdami racjonalnej gospodarki
zasobem mieszkaniowym.
§3
1. W zasobie mieszkaniowym miasta wydziela siê lokale
przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy (za³. Nr 1)
2. O wyborze najemcy lokalu, o którym mowa w ust. 1
decyduje Burmistrz Miasta po zasiêgniêciu opinii Komisji Rady zajmuj¹cej siê sprawami mieszkaniowymi.
3. Lokale przeznaczone s¹ dla osób, których zatrudnienie
na terenie gminy ma szczególne znaczenie spo³eczne
dla ogó³u mieszkañców.
4. Niniejsze zasady nie dotycz¹ osób, którym zapewnienie warunków mieszkaniowych reguluj¹ odrêbne przepisy.
§4
Burmistrz Miasta wyznacza z mieszkaniowego zasobu
gminy lokale odpowiadaj¹ce warunkom okrelonym w
art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy, które po opró¿nieniu bêd¹ oddawane w najem jako lokale socjalne.
§5
1. Osoby ubiegaj¹ce siê o zawarcie umowy najmu lokalu
mieszkalnego na czas nieokrelony umieszczane zostaj¹ na licie osób oczekuj¹cych, o ile w chwili z³o¿enia wniosku spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
1) redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech
miesiêcy przed z³o¿eniem wniosku wynosi:
a) do 100% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,
b) do 150% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
2) nie posiadaj¹ samodzielnego tytu³u prawnego do
lokalu mieszkalnego,
3) normatywna powierzchnia u¿ytkowa zajmowanego
lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na 1 cz³onka
gospodarstwa domowego nie przekracza 10 m2.
2. Warunki wymienione w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 musz¹ byæ
spe³nione ³¹cznie.
3. Najemcy lokali mieszkalnych maj¹ prawo ubiegaæ siê
o najem innego lokalu mieszkalnego w celu poprawy
dotychczasowych warunków mieszkalnych w przypadku:
1) zamieszkiwania w lokalu, w którym na jednego cz³onka gospodarstwa domowego przypada mniej ni¿
10 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu lub 15 m2 w
przypadku gospodarstwa jednoosobowego.
2) Osób niepe³nosprawnych z uwagi na istniej¹ce bariery architektoniczne.
4. Traci prawo do wynajmu lokalu mieszkalnego osoba,
która dwukrotnie odmówi³a zawarcia umowy najmu
lokalu wskazanego przez gminê
§6
1. Osoby ubiegaj¹ce siê o zawarcie umowy najmu lokalu

socjalnego na czas okrelony umieszczane zostaj¹ na
licie osób oczekuj¹cych, o ile w chwili z³o¿enia wniosku spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
1) osi¹gaj¹ redni miesiêczny dochód na jednego
cz³onka gospodarstwa domowego w okresie szeciu miesiêcy poprzedzaj¹cych najem lokalu w wysokoci nie przekraczaj¹cej:
a) 75% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 50% najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,
2) zamieszkuj¹ w lokalu, w którym na jednego cz³onka
gospodarstwa domowego przypada mniej ni¿ 8 m2
powierzchni u¿ytkowej,
3) nie posiadaj¹ tytu³u prawnego do innego lokalu,
4) posiadaj¹ prawomocne orzeczenie s¹du lub decyzjê nakazuj¹c¹ opuszczenie dotychczas zajmowanego lokalu z ustalonym prawem do lokalu socjalnego.
2. Warunki wymienione w ust. 1 pkt 1,2 i 3 musz¹ byæ
spe³nione ³¹cznie
3. Traci prawo do wynajmu lokalu socjalnego osoba, która
dwukrotnie odmówi³a zawarcia umowy na lokal wskazany przez gminê.
§7
1. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego z zastrze¿eniem ust.
2 przys³uguje osobom, które spe³niaj¹ nastêpuj¹ce kryteria:
1) s¹ lokatorami lokali nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi, a stan techniczny zajmowanych lokali nie
powsta³ z ich winy,
2) wywi¹zuj¹ siê regularnie z obowi¹zku uiszczenia
czynszu i op³at niezale¿nych od w³aciciela,
3) Wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zku utrzymania we w³aciwym stanie technicznym dotychczas zajmowanego
lokalu.
2. Poza kolejnoci¹ gmina zapewnia lokale socjalne osobom, o których mowa w art. 14 i art. 35 ustawy.
3. Poza kolejnoci¹ gmina powinna zapewniæ lokale
mieszkalne osobom, które:
1) opuci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³noletnoci i pochodz¹cych z terenu miasta Krynica
Morska,
2) utraci³y na terenie miasta Krynica Morska mieszkanie wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy, po¿aru lub
innych zdarzeñ losowych.
§8
Do dochodu, o którym mowa w § 5 i § 6 zalicza siê
dochód przeliczony na cz³onka gospodarstwa domowego wed³ug przepisów o dodatkach mieszkaniowych.
§9
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zamiany lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy, dokonywanych w trybie porozumienia stron miêdzy najemcami:
1) dokonanie zamiany musi byæ poprzedzone uregulowaniem aktualnych zobowi¹zañ obci¹¿aj¹cych
najemców,
2) nie mo¿e byæ dokonana zamiana uchybiaj¹ca normom zagêszczenia powierzchni u¿ytkowej, przyjêtym w niniejszej uchwale,
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3) w przypadkach uzasadnionych wzglêdami zdrowotnymi najemcy lub cz³onka jego gospodarstwa domowego, udokumentowanymi przez w³aciw¹ komisjê lekarsk¹, mo¿e byæ dokonana zamiana lokalu na inny, wolny lokal.
§ 10
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê, lub w lokalu, w którym najem nie wyst¹pi³ po
mierci najemcy zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego:
1) w razie mierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstêpuj¹: ma³¿onek nie bêd¹cy
wspó³najemc¹ lokalu, dzieci najemcy i jego wspó³ma³¿onka, inne osoby wobec których najemca by³
obowi¹zany do wiadczeñ alimentacyjnych, oraz
osoba, która pozostawa³a faktycznie we wspólnym
po¿yciu z najemc¹,
2) wobec osób nie wymienionych w pkt 1 podejmowane bêdzie postêpowanie zmierzaj¹ce do opró¿nienia lokalu, je¿eli osobami bez tytu³u prawnego
do zajmowanego lokalu sta³y siê po 12 listopada
1994 r.
§ 11
Lokale o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2
mog¹ byæ oddane w najem:
1) osobom prowadz¹cym gospodarstwo domowe
(minimum 6 osób) spe³niaj¹ce warunki okrelone w
§ 5,
2) w przypadku braku osób spe³niaj¹cych warunki okrelone w pkt 1 osobom prowadz¹cym gospodarstwo
domowe (minimum 4 osoby), których dochód zapewni terminowe regulowanie czynszu i op³at niezale¿nych od w³aciciela.
§ 12
1. Mieszkaniowy zasób gminy mo¿na zwiêkszyæ poprzez
dokonanie przez osoby fizyczne na koszt w³asny adaptacji pomieszczeñ niemieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ miasta Krynica Morska w celu wybudowania
nowego lub powiêkszenia zajmowanego mieszkania.
2. Adaptacja, o której mowa w ust. 1 polega na nadbudowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie pomieszczeñ mieszkalnych w obiektach budowlanych lub
kapitalnym remoncie.
3. Wyboru osoby, która otrzyma zgodê na adaptacjê pomieszczeñ niemieszkalnych dokona w³aciwa Komisja
Rady w pierwszej kolejnoci sporód osób oczekuj¹cych na najem lokalu mieszkalnego wpisanych na wykaz uprawnionych do najmu lokalu mieszkalnego.
§ 13
Ustala siê nastêpuj¹cy tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali zamiennych, na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych:
1) przyjmowane wnioski wstêpnie rozpatrywane s¹
przez pracownika Urzêdu Miasta prowadz¹cego
sprawy gospodarki mieszkaniowej,
2) weryfikacji wniosków przeprowadza w³aciwa Komisja Rady przy udziale pracownika wymienionego
w pkt 1 wed³ug kryteriów zawartych w niniejszej
uchwale,
3) Komisja we wspó³pracy z pracownikiem wymienio-
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nym w pkt 1 opracowuje wykaz zakwalifikowanych do
zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i lokalu
socjalnego,
4) wykaz, o którym mowa wy¿ej zatwierdza Burmistrz
Miasta,
5) zatwierdzony wykaz osób podaje siê do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta w Krynicy Morskiej.
§ 14
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
D. Szczurek
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr V/55/03
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
WYKAZ
lokali przeznaczonych do wynajmowania
na czas trwania stosunku pracy
1) ulica Przyjani 22  1 lokal mieszkalny,
2) ulica Gdañska 55  lokale mieszkalne a, b, c, d,
3) ulica Gdañska 55 A  lokale mieszkalne a, b.

1547
UCHWA£A Nr IX/49/2003
Rady Gminy w Wejherowie
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Wejherowo w obrêbie Bieszkowice.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 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.) na wniosek Zarz¹du Gminy Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice o powierzchni 105 ha, którego granice okrela siê jak w za³¹czniku
graficznym do uchwa³y, który stanowi jego integraln¹
czêæ.
ROZDZIA£ I
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru na 4 strefy nazwanych A, B,
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C, D i 23 drogi (ponumerowanych od K1 do K23), wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ustala siê ich
przeznaczenie i zasady zagospodarowania.
2. Uchwalony plan sk³ada siê:
1) z tekstu stanowi¹cego treæ niniejszej uchwa³y,
2) z rysunku w skali 1: 2000, stanowi¹cego za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y, zatytu³owanego: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu wsi Bieszkowice w gminie Wejherowo.
3) Na potrzeby niniejszej uchwa³y wprowadza siê termin strefy, przez który rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹ symbolem A, B, C, D
oraz pod sieci i urz¹dzenia infrastryuktury technicznej gdzie:
A  Strefa centrum miejscowoci o charakterze wielofunkcyjnym: mieszkaniowa, us³ugowa (w tym handel i gastronomia), zdrowia i owiaty, turystyki i rekreacji, rzemios³o. Dopuszcza siê ³¹czenie funkcji
i stosowanie ich zamiennie.
B  Strefa istniej¹cej zabudowy wraz z istniej¹cymi
uzupe³nieniami. Funkcja dominuj¹ca: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna o charakterze rezydencjonalnym. Funkcja dopuszczalna: us³ugi zwi¹zane
z obs³ug¹ ruchu turystycznego i drogi wojewódzkiej
K1.
C Strefa rozwoju zabudowy. Funkcja dominuj¹ca:
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o charakterze rezydencjonalnym. Funkcja dopuszczalna: us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego.
D  Strefa zabudowy peryferyjnej. Tereny rolnicze z
dopuszczeniem zabudowy us³ug turystyki i rekreacji.
4) Wprowadza siê oznaczenia funkcji obowi¹zuj¹ce dla
ca³ego planu:
LS  istniej¹ce tereny lene bezwzglêdnie do zachowania.
ZN  tereny zieleni, w tym ³¹ki i pastwiska, tereny
podmok³e, oczka wodne, zakrzaczenia, rozumiane
jako biologiczne czynne, bez prawa zabudowy, bezwzglêdnie do zachowania.
MN  tereny istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej.
MNR  istniej¹ce siedliska rolnicze.
UT  istniej¹cy orodek wypoczynkowy.
MN, UT  tereny zabudowy mieszkaniowej z us³ugami turystyki i rekreacji.
R, UT  tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy
us³ug turystyki i rekreacji.
K  drogi i ci¹gi piesze.
Et  stacje transformatorowe.
ROZDZIA£ II
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
 KARTY TERENÓW I DRÓG
§3
KARTA STREFY
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice
w gminie Wejherowo
1. SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: A
2. POWIERZCHNIA W HA: 12,1408
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
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Strefa centrum miejscowoci o charakterze wielofunkcyjnym: mieszkaniowa, us³ugowa (w tym handel i gastronomia), zdrowia i owiaty, turystyki i rekreacji, rzemios³o. Zieleñ urz¹dzona, obs³uga komunikacji ko³owej.
Dopuszcza siê ³¹czenie funkcji i stosowanie ich zamiennie.
4. FUNKCJA TYMCZASOWA:
Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) Obszar strefy posiada istotne wartoci historyczne,
kulturowe i krajobrazowe z elementami degraduj¹cymi  wymaga rewaloryzacji w postaci ujednolicenia i uporz¹dkowania zabudowy w nawi¹zaniu do
istniej¹cej tkanki.
b) Ochronie podlegaj¹ istniej¹ce uk³ady zagrodowe w
czêciach stanowi¹cych wartoæ historyczn¹
c) Dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy, któr¹ w przypadku modernizacji lub rozbudowy nale¿y
podporz¹dkowaæ warunkom jak dla nowej zabudowy.
d) Dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych podzia³ów
dzia³ek
1) kszta³towanie nowej zabudowy:
a) zabudowa wolnostoj¹ca w formie nawi¹zuj¹cej do
budynków charakterystycznych dla obszaru strefy,
b) zabudowa us³ugowa zlokalizowana na parterze
budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku wolnostoj¹cym
c) w miejscach strefy oznaczonych na planie jako
dominanty na skrzy¿owaniu z drog¹ wojewódzk¹
K1 nale¿y zastosowaæ formy architektoniczne w
postaci wie¿, wykuszy, zmiany kierunku i formy
dachów itp.,
d) budynki nale¿y sytuowaæ równolegle kalenic¹ do
osi drogi za wyj¹tkiem siedlisk,
e) dopuszcza siê zmiany kierunku kalenicy dachu na
dzia³kach naro¿nych nie stanowi¹cych dominanty,
f) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m; nie wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy,
g) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
h) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 0,60 m;
i) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe;
j) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne
k) dachy wy³¹cznie dwuspadowe o k¹tach nachylenia dla zabudowy mieszkaniowej: 220  300, 400 
450;
l) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 220  300, 400  450;
m) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do br¹zu, grafitu lub czerwieni; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie bla-
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chodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni, zakaz stosowania blachodachówki
w budynkach mieszkaniowych.
2) zagospodarowanie dzia³ki:
a) dopuszcza siê maksymalnie 60% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
b) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 800 m2,
c) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych podzia³ów
dzia³ek,
3) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
a) obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 25,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od osi drogi
K1  drogi wojewódzkiej nr 218, dopuszcza siê
zmniejszenie odlewg³oci zabudowy w strefie
centrum miejscowoci zgodnie z ju¿ istniej¹c¹
zabudow¹,
b) obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej dróg K15, K11, K19, K20;
c) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0
m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych dróg K5, K19, K15,
K20, K12, K11 z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
d) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
od linii rozgraniczaj¹cych dróg K5, K21, K19, K17,
K15, K20, K12, K2 z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
e) zakaz zabudowy w odleg³oci 5 m. od osi s³upów
linii redniego napiêcia, po obydwóch stronach;
dopuszcza siê modernizacjê sieci w postaci przebudowy i zastosowania sieci kabli podziemnych.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1, K2, K5,
K6, K11, K12, K15, K16, K17, K19, K20, K21, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê drogi;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1, K2, K5, K6, K11,
K12, K15, K16, K17, K19, K20, K21, na warunkach
ustalonych przez zarz¹dcê drogi;
c) odprowadzenie cieków sanitarnych  dopuszcza siê
ogólne i szczególne rozwi¹zania gospodarki ciekowej z realizacj¹ instalacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K2, K5, K6, K11, K12, K15, K16,
K17, K19, K20, K21, na warunkach ustalonych przez
zarz¹dcê drogi. Nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych.
d) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do
gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych
i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych,
e) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne;
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 odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach
i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo.
1. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) Obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi K1, K2,
K5, K6, K11, K12, K15, K16, K17, K19, K20, K21
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci;
c) nie dopuszcza siê nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej K1.
2. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy
i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr
5/94  Dz.Urz. Woj.Gd. nr 27, poz 139 uzup., zmiana:
Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz. 294).
b) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
c) ochronie podlega aleja drzew wzd³u¿ drogi wojewódzkiej K1.
d) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 40% powierzchni
jako biologicznie czynnej,
e) wszystkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w granicach w³asnoci nieruchomoci.
3. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
4. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA STREFY
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice
w gminie Wejherowo
1. SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: B
2. POWIERZCHNIA W HA: 21, 3858
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Strefa istniej¹cej zabudowy wraz z uzupe³nieniami.
Funkcja dominuj¹ca: zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna o charakterze rezydencjonalnym
Funkcja dopuszczalna: us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego i drogi wojewódzkiej nr 218.
4. FUNKCJA TYMCZASOWA:
Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) ochronie podlegaj¹ istniej¹ce uk³ady zagrodowe w
czêciach stanowi¹cych wartoæ historyczn¹;
b) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy, któr¹ w przypadku modernizacji lub rozbudowy nale¿y
podporz¹dkowaæ warunkom jak dla nowej zabudowy;
c) dopuszcza siê zabudowê w ramach uzupe³nieñ istniej¹cej zabudowy w odleg³oci mniejszej ni¿ 30,0 m
od istniej¹cych terenów lenych (zgodnie z za³¹cznikiem do uchwa³y).
1) kszta³towanie nowej zabudowy:
a) zabudowa wolnostoj¹ca w formie nawi¹zuj¹cej do
budynków charakterystycznych dla obszaru strefy,
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b) zabudowa us³ugowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku
wolnostoj¹cym,
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu
terenu do najwy¿szego punktu budynków przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m; nie
wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy,
d) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0m,
e) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
f) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 0,60m;
g) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe,
h) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne,
i) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 220  300, 400  450,
j) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 220  300, 400  450,
k) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj
pokrycia dachu dla ca³ego terenu, Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni.
2) zagospodarowanie dzia³ki:
a) dopuszcza siê maksymalnie 20% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
b) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze
ni¿ 1000 m2,
c) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych podzia³ów
dzia³ek.
3) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
a) obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 25,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od osi drogi K1 (droga wojewódzka nr 218), dopuszcza siê zmniejszenie
lini zabudowy wzgodnie z ju¿ istniej¹c¹ zabudow¹,
b) obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi K11,
c) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od
linii rozgraniczaj¹cych dróg K7, K8, K11, K9 z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
d) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od
linii rozgraniczaj¹cych dróg K6, K7, K8, K10 z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
e) zakaz zabudowy w odleg³oci 30 m od linii lasu z
mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
f) zakaz zabudowy w odleg³oci 5 m od osi s³upów
linii redniego napiêcia, po obydwóch stronach;
dopuszcza siê modernizacjê sieci w postaci przebudowy i zastosowania sieci kabli podziemnych.
7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1, K6, K7,
K8, K9, K10, K11, na warunkach okrelonych przez
zarz¹dcê drogi,

6.

7.

8.
9.
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b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1, K6, K7, K8, K9,
K10, K11, na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi,
c) odprowadzenie cieków sanitarnych  dopuszcza siê
ogólne i szczególne rozwi¹zania gospodarki ciekowej z realizacj¹ instalacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K1, K6, K7, K8, K9, K10, K11, na
warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi. Nie
dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
a) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do
gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych
i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych,
b) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych,
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne,
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych,
 oznakowanych pojemnikach ustawionych na
szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane
przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo.
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi K1, K6,
K7, K8, K9, K10, K11,
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci,
c) nie dopuszcza siê nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 218 oznaczonej symbolem K1.
WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy
i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr
5/94  Dz.Urz. Woj.Gd. nr 27, poz 139 uzup., zmiana:
Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz. 294).
b) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 50% powierzchni
jako biologicznie czynnej,
d) ochronie podlega aleja drzew wzd³u¿ drogi wojewódzkiej K1.
e) wszystkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w granicach w³asnoci nieruchomoci.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA STREFY
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice
w gminie Wejherowo

1. SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: C
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2. POWIERZCHNIA W HA: 25, 1325
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Strefa rozwoju zabudowy.
Funkcja dominuj¹ca: zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna o charakterze rezydencjonalnym
Funkcja dopuszczalna: us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego.
4. FUNKCJA TYMCZASOWA:
Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) ochronie podlegaj¹ istniej¹ce uk³ady zagrodowe w
czêciach stanowi¹cych wartoæ historyczn¹,
1) kszta³towanie nowej zabudowy:
a) zabudowa wolnostoj¹ca w formie nawi¹zuj¹cej do
uk³adów zagrodowych charakterystycznych dla
obiektów z tego obszaru,
b) zabudowa us³ugowa zlokalizowana na parterze
budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku wolnostoj¹cym,
c) budynki nale¿y sytuowaæ równolegle kalenic¹ do
osi drogi za wyj¹tkiem siedlisk,
d) dopuszcza siê zmiany kierunku kalenicy dachu na
dzia³kach naro¿nych nie stanowi¹cych dominanty,
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m; nie wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy,
f) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego
budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m,
g) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
h) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
posadzki parteru: 0,60 m,
i) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe,
j) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne,
k) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 220  300, 400  450,
l) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 220  300, 400  450,
m) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni.
2) zagospodarowanie dzia³ki:
a) dopuszcza siê maksymalnie 20% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
b) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) nie mniejsze ni¿ 1000 m2,
c) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych podzia³ów
dzia³ek,
3) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
a) obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 25,0 m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od osi drogi
wojewódzkiej 218 oznaczone na rysunku K1;
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b) obowi¹zuj¹ca w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi K15,
c) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od
linii rozgraniczaj¹cych dróg K2, K5, K11, K134, K14,
K15, K18, K21, K22 z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
d) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od
linii rozgraniczaj¹cych dróg K2, K5, K11, K134, K14,
K15, K17,K18, K21, K22 z mo¿liwoci¹ wycofania
budynków w g³¹b dzia³ki,
e) zakaz zabudowy w odleg³oci 30 m od linii lasu
z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
f) zakaz zabudowy w odleg³oci 30 m od linii lasu
z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
za wyj¹tkiem zabudowy uzuoe³niaj¹cej istniej¹c¹ liniê zabudowy,
g) zakaz zabudowy w odleg³oci 5 m od osi s³upów
linii redniego napiêcia, po obydwóch stronach;
dopuszcza siê modernizacjê sieci w postaci przebudowy i zastosowania sieci kabli podziemnych.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1, K2, K3,
K4, K5, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K21, K22,
na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi,
e) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg K1, K2, K3, K4, K5,
K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K21, K22, na
warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi,
f) odprowadzenie cieków sanitarnych  dopuszcza siê
ogólne i szczególne rozwi¹zania gospodarki ciekowej z realizacj¹ instalacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K2, K3, K4, K5, K13, K14, K15, K16,
K17, K18, K19, K21, K22. Nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych, na warunkach okrelonych przez
zarz¹dcê drogi,
g) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych,
h) odprowadzenie odpadów sta³ych:
 nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych,
 odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne,
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych; oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo,
4. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) Obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi K1, K2, K3,
K4, K5, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K21, K 22,
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci;
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c) nie dopuszcza siê nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 218 oznaczonej w za³¹czniku graficznym
 K1.
5. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy
i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr
5/94  Dz.Urz. Woj.Gd. nr 27, poz 139 uzup., zmiana:
Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz. 294)
b) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 50% powierzchni
jako biologicznie czynnej,
d) wszystkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w granicach w³asnoci nieruchomoci.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
7. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA STREFY
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice
w gminie Wejherowo
1. SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ: D
2. POWIERZCHNIA W HA: 23, 8428
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Strefa zabudowy peryferyjnej.
Funkcja dominuj¹ca: tereny rolne
Funkcja uzupe³niaj¹ca: mieszkaniowa ziw¹zana z siedliskiem rolniczym z dopuszczeniem zabudowy us³ug
turystyki i rekreacji.
4. FUNKCJA TYMCZASOWA:
Nie ustala siê.
5. WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) Ochronie podlegaj¹ istniej¹ce uk³ady zagrodowe w
czêciach stanowi¹cych wartoæ historyczn¹,
1) kszta³towanie nowej zabudowy:
a) zabudowa wolnostoj¹ca w formie nawi¹zuj¹cej do
uk³adów zagrodowych charakterystycznych dla
obiektów z tego obszaru,
b) zabudowa us³ugowa zlokalizowana na parterze
budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku wolnostoj¹cym,
c) budynki nale¿y sytuowaæ równolegle kalenic¹ do
osi drogi za wyj¹tkiem siedlisk,
d) zabudowê nale¿y lokalizowaæ w pobli¿u terenów
zainwestowanych tj. istniej¹cej zabudowy i uk³adów dróg,
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi  maksymalnie 9,0 m; nie wlicza siê wysokoci wie¿ i wykuszy,
f) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
g) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
h) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu
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posadzki parteru: 0,60 m,
i) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na +
poddasze u¿ytkowe,
j) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne,
k) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 220  300, 400  450,
l) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 220  300, 400  450,
m) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach br¹zu i czerwieni.
2) zagospodarowanie dzia³ki:
a) dopuszcza siê maksymalnie 10% pokrycia dzia³ki
zabudow¹,
b) zakaz podzia³u na nowe dzia³ki,
c) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych podzia³ów
dzia³ek,
3) linie zabudowy wolnostoj¹cej:
a) zakaz zabudowy w odleg³oci 30 m od linii lasu
z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
b) zakaz zabudowy w odleg³oci 5 m od osi s³upa
linii redniego napiêcia
c) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 6,0 m
(zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y)
od linii rozgraniczaj¹cych dróg K17, K10 z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
d) linia zabudowy wolnostoj¹cej w odleg³oci 10,0
m (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y) od linii rozgraniczaj¹cych dróg K17, K10.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg K16, K17,
K10, K11,
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê drogi,
c) odprowadzenie cieków sanitarnych  dopuszcza siê
ogólne i szczególne rozwi¹zania gospodarki ciekowej z realizacj¹ instalacji sanitarnej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi K16, K17, K10, K11. Nie dopuszcza siê rozwi¹zañ tymczasowych,
d) odprowadzenie wód opadowych  z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów  powierzchniowo do
gruntu; z placów, miejsc parkingowych i dróg po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych
i piasku do zbiorników lub rowów melioracyjnych,
e) odprowadzenie odpadów sta³ych  nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych wywo¿onych
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) Obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi K16, K17,
K10, K11,
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoci nieruchomoci,
c) dopuszcza siê wyznaczenie dróg wewnêtrznych o
szerokoci maksymalnie 6 m.
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8. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy
i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr 5/94  Dz.Urz. Woj.Gd. nr 27, poz 139
uzup., zmiana: Rozporz¹dzenie nr 11/98 z dnia 3
wrzenia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz.
294),
b) nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹,
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 80% powierzchni
jako biologicznie czynnej,
d) wszystkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w granicach w³asnoci nieruchomoci.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
10. USTALENIA INNE:
patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice
w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K1, KW
2. POWIERZCHNIA:
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga wojewódzka nr 218
4. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
5. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 15  25,0 M
6. PARKINGI: Nie dopuszcza siê miejsc parkingowych
7. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy
i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr
5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.
 Dz. Urz. Woj. Gd. nr 27, poz. 139 wraz ze zmian¹ z
dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr 59/98
poz. 294).
b) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
9. USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice
w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K2, K5, K6, K8, K11, K12,
K13, K14, K19, K20, K23, K21  KD
2. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Drogi dojazdowe
3. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
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5. PARKINGI: dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
6. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy
i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr
5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.
 Dz. Urz. Woj. Gd. nr 27, poz. 139 wraz ze zmian¹ z
dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr 59/98
poz. 294).
b) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
a) Nie ustala siê.
8. USTALENIA INNE:
a) Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice
w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K10, K15  KD
2. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Drogi dojazdowe
3. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 12,0 M
5. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
6. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy
i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr
5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.
 Dz.Urz.Woj.Gd. nr 27, poz. 139 wraz ze zmian¹ z
dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr 59/98
poz. 294).
b) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
a. Nie ustala siê.
8. USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice
w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K3, K4, K7, K9, K16, K18,
K22  KW
2. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Drogi wewnêtrzne z placem nawrotowym 12,5 x 12,5
3. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
5. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
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6. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy
i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr
5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.
 Dz.Urz.Woj.Gd. nr 27, poz. 139 wraz ze zmian¹ z
dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr 59/98
poz. 294).
b) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
a) Nie ustala siê.
b) USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice
w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K3, K4, K7, K9, K16, K18,
K22  KW
2. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Drogi wewnêtrzne z placem nawrotowym 12,5 x 12,5
3. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 10,0 M
5. PARKINGI: Dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe
6. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy
i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr
5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.
 Dz.Urz.Woj.Gd. nr 27, poz. 139 wraz ze zmian¹ z
dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr 59/98
poz. 294).
b) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
a) Nie ustala siê.
b) USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
KARTA DROGI
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice
w gminie Wejherowo
1. NUMER I NAZWA DROGI K17 KW
2. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Drogi dojazdowe z placem nawrotowym 12,5 m x 12,5 m
3. FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA: Nie ustala siê.
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 8,0 M
5. PARKINGI: dopuszcza siê miejsca czasowe postojowe
6. WARUNKI OCHRONY RODOWISKA:
a) teren po³o¿ony jest w granicach Trójmiejskiego Par-

ku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na nim zakazy
i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Rozporz¹dzenie nr
5/95 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.
 Dz.Urz.Woj.Gd. nr 27, poz. 139 wraz ze zmian¹ z
dnia 3 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj. Gd. nr 59/98
poz. 294).
b) Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia w liniach
rozgraniczaj¹cych drogi.
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala siê.
8. USTALENIA INNE:
Patrz: ROZDZIA£ III  USTALENIA KOÑCOWE
ROZDZIA£ III
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Dopuszcza siê scalenie dzia³ek geodezyjnych bêd¹cych jedn¹ nieruchomoci¹.
2. Stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych sieci
uzbrojenia terenu, urz¹dzeñ in¿ynierskich i melioracyjnych oraz stref ich uci¹¿liwoci, znajduj¹cych siê
na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego
w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji. Dopuszcza siê lokalizacjê nowych i przebudowê
istniej¹cych urz¹dzeñ sieci liniowych w liniach rozgraniczaj¹cych projektowanych dróg na warunkach
okrelonych przez zarz¹dcê sieci.
3. Dla terenów rolniczych, przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê, wymagana jest decyzja w sprawie faktycznego wy³¹czenia tych gruntów z produkcji rolnej.
4. W miarê mo¿liwoci nale¿y minimalizowaæ iloæ istniej¹cych wjazdów z drogi wojewódzkiej na prywatne posesje poprzez ich obs³ugê w oparciu o ulice dojazdowe i lokalne.
5. Stan prawny dróg wewnêtrznych, wydzielanych na
terenie planu, powinien zapewniaæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyleg³ych.
6. W liniach rozgraniczaj¹cych ulic nale¿y przewidzieæ
lokalizacjê hydrantów przeciwpo¿arowych.
7. Nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
istotnych interesów osób trzecich.
8. Na obszarze planu obowi¹zuje zakaz lokalizacji us³ug
szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi, wszelkie
uci¹¿liwoci zwi¹zane z us³ugami musz¹ zawieraæ
swoje uci¹¿liwoci w granicy swojej dzia³ki, poziom
ha³asu i zanieczyszczeñ musi odpowiadaæ normom
przewidzianym dla zabudowy mieszkaniowej.
9. Wszystkie obiekty przeznaczone na sta³y pobyt ludzi,
znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci zwi¹zanych z
prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, winny posiadaæ techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
10. Do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej obowi¹zuje zakaz prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej o du¿ej ch³onnoci wody.
11. Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy nie znajduj¹ zastosowania dla zabudowy siedliskowej.
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12. Obszary lene nie podlegaj¹ wy³¹czeniu z u¿ytkowania lenego.
13. Obszary ZN nie podlegaj¹ wy³¹czeniu z u¿ytkowania
rolnego.
14. Istniej¹ce zbiorniki i cieki wodne nale¿y bezwzglêdnie zachowaæ, dopuszcza siê ich regulacjê zgodnie z
prawem wodnym.
15. Dla ca³ego terenu przewiduje siê zaopatrzenie w energiê ciepln¹ ze zbiorczych systemów grzewczych lub
z indywidualnego ród³a niskoemisyjnego.
16. Wody deszczowe z powierzchni utwardzonych dróg
i parkingów przed odprowadzeniem do odbiornika
winny byæ oczyszczone w stopniu zapewniaj¹cym
spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach
17. Przewiduje siê lokalizacjê miejsc parkingowych z sezonow¹ obs³ug¹ us³ugow¹ umiejscowione jak w projekcie stanowi¹cym za³¹cznik graficzny
18. Wskazane jest urz¹dzenie w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg ci¹gów pieszo-rowerowych wed³ug schematu
jak w za³¹czniku graficznym.
19. W bezporednim s¹siedztwie obszaru planu znajduj¹
siê obiekty wojskowe dla których obowi¹zuje strefa
ograniczonego inwestowania. Wszystkie projektowane inwestycje nale¿y uzgodniæ z w³aciwym Sztabem
Wojskowym.
§5
1. Plan stanowi podstawê do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki terenami
i kszta³towania zabudowy.
2. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest za³¹cznik graficzny do
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy
wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§6
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹ca naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%.
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Wejherowie,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§8
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Wejherowo zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXIII/139/92 Rady Gminy Wejherowo z dnia 11 maja
1992 r., we fragmentach objêtych granicami niniejszej
zmiany.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³o-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Wejherowie
R. Kot³owski

1548
ZARZ¥DZENIE Nr 41/03
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 19 maja 2003 r.
w sprawie opublikowania tekstu jednolitego Statutu
Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Wejherowie.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) w zwi¹zku z § 2 uchwa³y Nr IX/59/2003 Rady
Gminy Wejherowo z 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Wejherowie zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Og³aszam t.j. Statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Wejherowie nadanego uchwa³¹ Nr XVII/157/
2000 Rady Gminy Wejherowo z 21 stycznia 2000 r. z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych do Statutu uchwa³¹
Rady Gminy przywo³an¹ powy¿ej.
§2
Tekst jednolity Statutu stanowi za³¹cznik do niniejszego Zarz¹dzenia.
§3
Tekst jednolity wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od
jego opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Wykonanie Zarz¹dzenia powierza siê Kierownikowi
Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Wejherowie 
Ewie Walczak.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Wójt
J. Kepka
Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 41/03
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 19 maja 2003 r.
STATUT
GMINNEGO ORODKA POMOCY SPO£ECZNEJ
W WEJHEROWIE (tekst jednolity)
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Orodek jest bud¿etow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy Wejherowo.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1548

 3996 

2. Rada Gminy jest organem kontroluj¹cym dzia³alnoæ
Orodka.
3. Bezporedni nadzór nad dzia³alnoci¹ Orodka sprawuje Wójt Gminy.
4. Dzia³alnoæ Orodka finansowana jest ze rodków publicznych pochodz¹cych z bud¿etu Gminy Wejherowo
oraz innych podmiotów nale¿¹cych do sektora finansów publicznych, a tak¿e ze rodków pozabud¿etowych.
§2
1. Obszar dzia³ania Orodka obejmuje teren Gminy Wejherowo.
2. Siedzib¹ Orodka jest miasto Wejherowo.
Rozdzia³ II
ZADANIA ORODKA
§3
W ramach zadañ w³asnych Orodek prowadzi analizê
i ocenê zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na wiadczenia pomocy spo³ecznej i sporz¹dza bilans potrzeb i rodków w zakresie pomocy spo³ecznej.
1. Do zadañ o charakterze obowi¹zkowym nale¿y:
a) udzielanie schronienia, posi³ki, niezbêdnego ubrania osobom tego pozbawianym, w tym bezdomnym,
b) organizowanie i prowadzenie ognisk wychowawczych, wietlic i klubów rodowiskowych dla dzieci,
a tak¿e organizowanie mieszkañ chronionych,
c) wiadczenie us³ug opiekuñczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
d) udzielanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków
na wiadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemaj¹cych dochodu i mo¿liwoci ubezpieczenia na podstawie przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym,
e) udzielanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków
powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego,
f) praca socjalna,
g) sprawienie pogrzebu, w tym osobom samotnym.
2. Orodek mo¿e realizowaæ równie¿ nastêpuj¹ce zadania o charakterze fakultatywnym:
a) prowadzenie domów pomocy spo³ecznej, orodków
wsparcia o zasiêgu lokalnym oraz kierowanie do nich
osób wymagaj¹cych opieki,
b) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych,
c) przyznawanie pomocy rzeczowej,
d) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne
usamodzielnienie,
e) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków i po¿yczek na
ekonomiczne usamodzielnienie,
f) nie wymienione powy¿ej, a bêd¹ce nastêpstwem
rozeznania potrzeb spo³ecznoci Gminy z zakresu
pomocy spo³ecznej.
§4
1. Orodek realizuje równie¿ nastêpuj¹ce zadania zlecone ustawami:
a) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych, renty
socjalnej,
b) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych,
gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, macierzyñskich okresowych i jednorazowych,
c) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne za

osoby, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2, w art. 31
ust. 4a i art. 31b ust. 3 ustawy wymienionej w § 10
pkt 1a niniejszego Statutu,
d) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okrelonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
e) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku klêski ¿ywio³owej lub ekologicznej,
f) przyznawanie zasi³ku celowego w formie biletu kredytowanego,
g) wiadczenie specjalistycznych us³ug opiekuñczych,
przys³uguj¹cych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
h) organizowanie i prowadzenie rodowiskowych domów samopomocy,
i) zadania wynikaj¹ce z rz¹dowych programów pomocy spo³ecznej b¹d innych ustaw, maj¹cych na celu
ochronê poziomu ¿ycia osób i rodzin.
2. Do realizacji zadañ wymienionych w punkcie powy¿szym orodek otrzymuje rodki finansowe w wysokoci koniecznej do ich wykonania.
§5
W celu realizacji zadañ wymienionych w § § 3 i 4 niniejszego Statutu Orodek wspó³pracuje z:
 w³aciw¹ komisj¹ Rady Gminy Wejherowo,
 organizacjami spo³ecznymi,
 Kocio³em Katolickim, innymi kocio³ami, zwi¹zkami wyznaniowymi,
 Fundacjami i stowarzyszeniami,
 pracodawcami oraz osobami fizycznymi.
ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA ORODKA
§6
1. Praca Orodka zorganizowana jest w rejonach opiekuñczych.
2. Dla zapewnienia skutecznoci pracy socjalnej Orodka mog¹ byæ tworzone placówki w terenie obs³uguj¹ce dany rejon opiekuñczy.
3. Tworzenie przez Kierownika Orodka placówek, o których mowa w pkt 2 wymaga akceptacji Wójta Gminy.
§7
1. W Orodku tworzy siê nastêpuj¹ce stanowiska pracy:
 kierownik Orodka,
 pracownicy socjalni, w tym:
 starsi pracownicy socjalni,
 pracownicy socjalni,
 aspiranci pracy socjalnej,
 radca prawny.
2. Kierownik Orodka mo¿e w ramach posiadanych rodków finansowych, tworzyæ inne stanowiska pracy, je¿eli jest to uzasadnione zakresem realizowanych zadañ.
3. Zadania dla poszczególnych stanowisk pracy w Orodku okrelaj¹ zakresy czynnoci ustalone przez Kierownika.
§8
Do pracowników zatrudnionych w Orodku stosuje siê
przepisy dotycz¹ce pracowników samorz¹dowych.
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1. Dzia³alnoci¹ Orodka kieruje kierownik zatrudniany
przez Wójta Gminy Wejherowo.
2. Kierownik Orodka:
a) jest kierownikiem zak³adu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,
b) ustala regulamin organizacyjny Orodka,
c) reprezentuje Orodek na zewn¹trz.
3. W czasie nieobecnoci Kierownika Orodek reprezentuje wyznaczony pracownik.
4. Kierownik Orodka sk³ada Radzie Gminy coroczne
sprawozdanie z dzia³alnoci Orodka oraz przedstawia
potrzeby w zakresie pomocy spo³ecznej.
5. Obs³ugê finansow¹ Orodka prowadzi Urz¹d Gminy
Wejherowo.
Rozdzia³ IV
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 10
1. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Statutem
zastosowanie maj¹ przepisy:
a) ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.),
b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.).
2. Statut wchodzi w ¿ycie z dniem uchwalenia.

1549
UCHWA£A Nr VIII/62/03
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 21 maja 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kocierzyna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust 1 i 2, art. 40
ust. 2, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591 z pón.
zm.) Rada Miasta Kocierzyna na wniosek Komisji Statutowej Rady Miasta Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Miasta Kocierzyna w brzmieniu
okrelonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXXIX/303/01 Rady Miasta w Kocierzynie z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kocierzyna.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
K. Stoltmann

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/62/03
Rady Miasta Kocierzyna
z dnia 21 maja 2003 r.
STATUT MIASTA KOCIERZYNA
Czêæ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Miasto Kocierzyna zwane dalej Miastem jest gmin¹
miejsk¹ i stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ mieszkañców.
§2
Miasto posiada osobowoæ prawn¹. Samodzielnoæ
Miasta podlega ochronie prawnej.
§3
1. Miasto obejmuje obszar o powierzchni 1585 ha. Granice Miasta okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1* do statutu.
2. W Miecie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocniczeosiedla.
§4
1. Herbem Miasta jest wizerunek niedwiedzia krocz¹cego w prawym kierunku po murawie pod drzewem dêbowym. Wzór herbu okrela odrêbna uchwa³a i za³¹cznik Nr 2 do statutu.
2. Herb Miasta podlega ochronie prawnej.
§5
Flag¹ Miasta jest prostok¹tny p³at tkaniny w równych
szerokociach bia³o- zielony. Na bia³ej czêci umieszczony jest herb Miasta. Wzór flagi okrela odrêbna uchwa³a
i za³¹cznik Nr 3 do statutu.
§6
Pieczêci¹ Miasta jest znak odciniêty z metalowego,
okr¹g³ego t³oku pieczêciowego przedstawiaj¹cy herb
Miasta w polu rodkowym oraz napis w otoku Miasto
Kocierzyna.
§7
1. Ustanawia siê wyró¿nienia:
1) Honorowy Obywatel Miasta Kocierzyny,
2) Medal imienia Tomasza Rogali.
2. Szczegó³owy tryb i sposób przyznawania wyró¿nieñ
okrelaj¹ odrêbne uchwa³y.
§8
Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustaw¹ na rzecz innych podmiotów Miasto wykonuje
we w³asnym imieniu.
§9
Do zakresu dzia³ania Miasta nale¿¹ sprawy okrelone
w art. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym zwanej dalej ustaw¹.
§ 10
1. Dla realizacji celów okrelonych w niniejszym statu* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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cie, Miasto wykonuje zadania w³asne oraz zadania zlecone.
Zadania w³asne obejmuj¹ w szczególnoci sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania cieków komunalnych,
utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
i ciepln¹ oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów
opiekuñczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechnienia idei samorz¹dowej,
18) promocji Miasta,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
Ponadto Miasto wykonuje zadania zlecone, wynikaj¹ce z ustaw szczególnych oraz zadania przyjête w drodze porozumienia.
Zadania zlecone i przyjête w drodze porozumienia,
Miasto wykonuje po zapewnieniu rodków finansowych.
W celu wykonania zadañ Miasto mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
Poza przypadkami okrelonymi odrêbn¹ ustaw¹ Miasto nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej
wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
§ 11

1. Dla wykonania zadañ przekraczaj¹cych mo¿liwoci organizacyjne Miasta, mo¿e ono przyst¹piæ do zwi¹zków
gmin.
2. Przyst¹pienie do zwi¹zku wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Miasta.
3. Wykonanie zadañ publicznych przekraczaj¹cych mo¿liwoci Miasta nastêpuje w drodze wspó³dzia³ania z
innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
4. Miasto mo¿e tworzyæ (byæ cz³onkiem) stowarzyszenia
jednostek samorz¹du terytorialnego. W tym przypadku stosuje siê przepisy o stowarzyszeniach.

§ 12
Organami Miasta s¹:
1) Rada Miasta,
2) Burmistrz.

§ 13

1. Dzia³alnoæ organów Miasta jest jawna.
2. Jawnoæ, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji,
wstêpu na sesje Rady Miasta i posiedzenia jej komisji
3. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji podlegaj¹ udostêpnieniu obywatelom po ich formalnym przyjêciu 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz statutem.
4. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady, Komisji i Burmistrza udostêpnia Sekretarz Miasta lub wyznaczona
przez niego osoba w Biurze Rady w dniach i godzinach
pracy Urzêdu.
5. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 4 mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Miasta i w asycie pracownika Urzêdu.
6. Uprawnienia okrelone powy¿ej nie maj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia jawnoci na podstawie
ustaw,
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej.
Czêæ II
Rada Miasta
§ 14
1. Rada Miasta, zwana dalej Rad¹, jest organem stanowi¹cym i kontrolnym, sk³ada siê z 21 radnych wybranych przez mieszkañców Miasta w wyborach przeprowadzonych zgodnie z ordynacj¹ wyborcz¹ do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw.
2. Radê na zewn¹trz reprezentuje jej Przewodnicz¹cy.
§ 15
Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Miasta, o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady Miasta
nale¿¹:
1) uchwalanie statutu Miasta,
2) ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o
kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika i sekretarza
na wniosek Burmistrza,
4) uchwalanie bud¿etu, rozpatrywanie sprawozdania z
wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y w
sprawie udzielania lub nie udzielania absolutorium
z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
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9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której Burmistrz
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ,
o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy.
12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi samorz¹dami oraz wydzielanie na ten
cel odpowiedniego maj¹tku,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,
14) podejmowanie uchwa³ w sprawach; herbu, nazw
ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15) nadawanie honorowego obywatelstwa Miasta,
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17) podejmowanie uchwa³ zwi¹zanych z utworzeniem
m³odzie¿owej rady miasta,
18) stanowienie o innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji Rady Miasta.
§ 16
1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodnicz¹cego
Rady zwanego dalej Przewodnicz¹cym i jednego Wiceprzewodnicz¹cego w g³osowaniu tajnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
2. Szczegó³owy regulamin wyborów ustala ka¿dorazowo
Rada.
§ 17
1. Rada mo¿e odwo³aæ w toku kadencji w trybie okrelonym w § 16 Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
2. Z wnioskiem w tych sprawach mog¹ wystêpowaæ radni
w liczbie co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
3. Wniosek winien byæ z³o¿ony na pimie, zawieraæ szczegó³owe umotywowanie i czytelne podpisy.
4. Rada dokonuje ponownego wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego równie¿ w przypadkach
ich rezygnacji.
§ 18
1. W celu wykonania swoich zadañ Rada tworzy sporód
radnych komisje sta³e i dorane.
2. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
a) opiniowanie i rozpatrywanie spraw w zakresie przedmiotu do którego zosta³y powo³ane przekazanych
przez Radê, Przewodnicz¹cego oraz Burmistrza,
b) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz
przygotowanie w tych sprawach projektów uchwa³,
c) kontrola wykonywania uchwa³.
3. Pierwsze posiedzenie komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady.
4. Zakres zadañ komisji sta³ych okrela za³. Nr 6 do niniejszego statutu.
5. Zakres zadañ komisji doranych, korzystanie przez nie
z odp³atnych porad, opinii i ekspertyz okrela Rada w
uchwale o ich powo³aniu na wniosek sta³ych komisji
lub Przewodnicz¹cego Rady.
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§ 19

1. Komisje podlegaj¹ Radzie Miasta.
2. Komisje pracuj¹ w oparciu o plan pracy i co najmniej
raz w roku przedstawiaj¹ Radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci.
§ 20
1. Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹, której zadaniem jest
kontrola dzia³alnoci Burmistrza oraz jednostek organizacyjnych, podporz¹dkowanych Radzie.
2. Szczegó³owe zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej
okrela regulamin, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5 do niniejszego statutu.
§ 21
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Bud¿etowa,
3) Komisja Komunalna,
4) Komisja Edukacji, Kultury i Sportu,
5) Komisja Porz¹dku Publicznego i Spraw Spo³ecznych.
2. Komisje licz¹ od 6 do 9 osób.
3. Rada na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
Rady lub na wniosek komisji mo¿e dokonaæ w czasie
kadencji zmian w rodzaju, iloci oraz sk³adzie osobowym lub liczebnym komisji.
§ 22
Rada obraduje na sesjach zwyczajnych, nadzwyczajnych i uroczystych.
§ 23
Posiedzenia Rady s¹ jawne, chyba ¿e tajnoci wymagaj¹ przepisy prawa.
§ 24
1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmuj¹c uchwa³y, które stanowi¹ odrêbne dokumenty (uchwa³y merytoryczne) oraz uchwa³y o charakterze proceduralnym odnotowane w protokole sesji.
2. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady,
w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
3. Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w Radzie
ani w komisji je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
§ 25
Szczegó³owe zasady i tryb pracy Rady okrela regulamin Rady Miasta, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4 do niniejszego statutu.
§ 26
Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z
wyborcami.
§ 27
1. Radni ponosz¹ przed Rad¹ odpowiedzialnoæ za udzia³
i aktywnoæ w jej pracach.
2. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania obowi¹zków, Przewodnicz¹cy
Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
3. Uchwa³ê w sprawie o której mowa w ust. 2 podejmuje
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Rada po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia
wyjanieñ.
§ 28
1. Przed zajêciem stanowiska wobec wniosku zak³adu
pracy o rozwi¹zanie stosunku pracy z radnym, Rada
bada szczegó³owo, czy rozwi¹zanie stosunku pracy ma
zwi¹zek z pe³nieniem funkcji radnego, a zw³aszcza obowi¹zana jest wys³uchaæ wyjanieñ radnego.
2. O zmianie miejsca pracy radni powinni ka¿dorazowo
poinformowaæ Przewodnicz¹cego Rady.
§ 29
Za udzia³ w pracach Rady radny otrzymuje dietê w formie rycza³tu w wysokoci i na zasadach okrelonych
uchwa³¹ Rady. W zwi¹zku z wykonywaniem innych czynnoci wynikaj¹cych z mandatu radnego radny otrzymuje
zwrot kosztów podró¿y na zasadach okrelonych odrêbnymi przepisami.
§ 30

2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowiska na sesji
Rady wy³¹cznie poprzez swoich przedstawicieli.
Czêæ III
BURMISTRZ
§ 37
1. Organem wykonawczym Miasta jest Burmistrz, wybierany zgodnie z ustaw¹ z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta.
2. Kadencja Burmistrza rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia kadencji Rady Miasta lub wyboru go przez Radê
i up³ywa z dniem up³ywu kadencji Rady.
3. Burmistrz powo³uje i odwo³uje jednego lub dwóch
Zastêpców.
4. Burmistrz i jego Zastêpcy s¹ pracownikami samorz¹dowymi.
§ 38

1. Organy Rady udzielaj¹ radnemu pomocy zwi¹zanej
z realizacj¹ posiadanych praw i wykonywanych obowi¹zków.
2. We wszystkich sprawach zwi¹zanych z ochron¹ prawn¹ i innymi uprawnieniami radnego, radni mog¹ siê
zwracaæ bezporednio na sesji do Rady.

1. Rada uchwa³¹ ustala wysokoæ i zasady wynagradzania Burmistrza.
2. Za wyj¹tkiem spraw okrelonych w ust. 1, czynnoci
w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do
Burmistrza dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.

§ 31

1. Po up³ywie kadencji Burmistrza pe³ni on swoj¹ funkcjê
do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego
Burmistrza.
2. Po up³ywie kadencji Burmistrza, Zastêpca Burmistrza
pe³ni swoje obowi¹zki do czasu objêcia obowi¹zków
przez nowo powo³anego Zastêpcê Burmistrza.

Pracodawca obowi¹zany jest zwolniæ radnego od pracy zawodowej w celu umo¿liwienia mu udzia³u w pracach organów Miasta.
§ 32
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
2. Warunkiem tworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim
udzia³u co najmniej trzech radnych.
3. Przynale¿noæ do klubu jest dobrowolna.
§ 33
1. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
2. W zg³oszeniu podaje siê:
 nazwê klubu,
 listê wraz z podpisami cz³onków,
 imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
3. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania, Przewodnicz¹cy klubu jest zobowi¹zany do niezw³ocznego poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 34
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
3. Rejestr klubów prowadzi Przewodnicz¹cy Rady.
§ 35
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulamin klubu nie mo¿e byæ sprzeczny z niniejszym
statutem.
§ 36
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.

§ 39

§ 40
Do zadañ Burmistrza nale¿y wykonywanie uchwa³ Rady
oraz zadañ Miasta okrelonych przepisami prawa, a w
szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady oraz
przekazywanie ich Przewodnicz¹cemu Rady,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³ Rady,
3) opracowywanie projektu bud¿etu pod obrady Rady
oraz przedstawianie go Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
4) prowadzenie gospodarki finansowej Miasta,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich
jednostek organizacyjnych,
6) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych,
pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody na czynnoci przekraczaj¹ce zakres pe³nomocnictwa,
7) wykonywanie zadañ zleconych oraz przyjêtych w
drodze porozumienia,
8) wydawanie przepisów porz¹dkowych w przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki,
9) gospodarowanie mieniem komunalnym.
10) wykonywanie funkcji wspólnika w spó³kach z udzia³em Miasta.
§ 41
W realizacji zadañ w³asnych Miasta Burmistrz podlega
wy³¹cznie Radzie.
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§ 42

Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu Miasta.
Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela
regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze zarz¹dzenia.
§ 43
1. Burmistrz kieruje bie¿¹cymi sprawami miasta i reprezentuje Miasto na zewn¹trz.
2. Burmistrz jest kierownikiem Urzêdu Miasta i wykonuje
uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do
swoich Zastêpców, pozosta³ych pracowników Urzêdu
oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
3. Pracownikami samorz¹dowymi na podstawie mianowania s¹ Naczelnicy Wydzia³ów i Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego.
§ 44
1. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
2. Komisje Rady mog¹ za¿¹daæ uczestnictwa Burmistrza
na ich posiedzeniu.
§ 45
Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadañ o
których mowa w § 44 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza.
Czêæ IV
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 46
1. Miasto samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie rocznego bud¿etu.
2. Gospodarka finansowa jest jawna.
3. Projekt bud¿etu przygotowuje Burmistrz.
4. Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanieniami Burmistrz przedk³ada Radzie najpóniej do 15 listopada, poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy i przesy³a do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
5. Bud¿et powinien byæ uchwalony do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, nie póniej jednak ni¿
do 31 marca roku kalendarzowego.
6. Do 31 marca ka¿dego roku Burmistrz sk³ada Radzie
sprawozdanie z wykonania bud¿etu za rok poprzedni.
§ 47
Owiadczenie woli w imieniu Miasta w zakresie zarz¹du maj¹tkiem sk³ada jednoosobowo Burmistrz albo dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Zastêpca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ osob¹.
§ 48
1. Czynnoæ prawna mog¹ca spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ finansowych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty skarbnika lub osoby przez niego upowa¿nionej.
2. Skarbnik, który odmówi³ kontrasygnowania czynnoci,
zobowi¹zany jest tego dokonaæ na pisemne polecenie
Burmistrza, powiadamiaj¹c o tym Radê i Regionaln¹
Izbê Obrachunkow¹.
§ 49
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ Miasta odpowiada Burmistrz.
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2. Burmistrzowi przys³uguje wy³¹czne prawo:
a) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
b) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
c) dokonywania wydatków bud¿etowych,
d) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie,
e) dysponowania rezerwami bud¿etu,
f) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹.
§ 50
1. Rada dokonuje oceny pracy Burmistrza z wykonania
bud¿etu i udziela lub nie udziela Burmistrzowi absolutorium w terminie do dnia 30 kwietnia ka¿dego roku.
2. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania Burmistrza.
3. Absolutorium udziela Rada bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu jawnym.
Czêæ V
REFERENDUM
§ 51
1. Referendum mo¿e byæ przeprowadzone w ka¿dej wa¿nej sprawie dla mieszkañców Miasta, mieszcz¹cej siê
w zakresie zadañ i kompetencji organów Miasta lub w
sprawie odwo³ania Rady lub Burmistrza.
2. Referendum przeprowadza siê z inicjatywy Rady lub
na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do g³osowania mieszkañców.
3. Do wy³¹cznej w³aciwoci referendum nale¿y podejmowanie rozstrzygniêæ w sprawach:
a) samoopodatkowania siê mieszkañców na cele publiczne,
b) odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji,
c) odwo³ania Burmistrza.
4. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum okrela
ustawa o referendum lokalnym.
§ 52
W zakresie nieuregulowanym w statucie i w ustawie o
referendum lokalnym stosuje siê odpowiednio przepisy
ustawy ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw.
§ 53
Kalendarz czynnoci referendum okrela Burmistrz lub
Rada i podaje do publicznej wiadomoci.
Czêæ VI
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 54
Uchwalenie statutu i jego zmiany nastêpuj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu Rady.
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Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Miasta Kocierzyna
REGULAMIN RADY MIASTA KOCIERZYNA
I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Rady Miasta, zwany dalej Regulaminem,
okrela organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady i jej
organów.
§2
1. Rada Miasta, zwana dalej Rad¹, obraduje na sesjach.
2. Swoje zadania Rada wykonuje przy pomocy komisji
oraz Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on
uchwa³y Rady.
3. Burmistrz i komisje dzia³aj¹ pod kontrol¹ Rady, której
sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§3
1. Rada dzia³a zgodnie z rocznym planem pracy, uchwalonym:
1) w pierwszym roku kadencji  w ci¹gu trzech miesiêcy od jej rozpoczêcia,
2) w latach nastêpnych  na ostatniej sesji w roku poprzedzaj¹cym rok objêty planem.
2. Rada mo¿e na bie¿¹co dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ
w planie pracy.
3. Przewodnicz¹cy Rady co najmniej raz w roku przedstawia na sesji informacjê z dzia³alnoci Rady.
II. Organizacja wewnêtrzna Rady
§4
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i jednego Wiceprzewodnicz¹cego.
2. W celu wykonania zadañ Rada tworzy:
a) komisje sta³e wymienione w Statucie,
b) dorane komisje, do okrelonych zadañ.
§5
Zadaniem Przewodnicz¹cego jest organizowanie pracy Rady, prowadzenie obrad oraz reprezentowanie jej na
zewn¹trz.
Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania
swoich zadañ Wiceprzewodnicz¹cego.
§6
1. Postanowienia dotycz¹ce komisji Rady, z wyj¹tkiem
Komisji Rewizyjnej, zawarte s¹ w rozdziale VIII regulaminu.
2. Zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej okrela odrêbny regulamin.
III. Sesje Rady
§7
1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji,
okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w
innych ustawach, a tak¿e w przepisach prawnych wydanych na podstawie tych ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ postanowienia proceduralne, deklaracje, owiadczenia oraz apele.

3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w Regulaminie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§8
1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych 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 mog¹ byæ tak¿e sesje nie przewidziane w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
§9
1. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego
skùadu Rady, Przewodniczàcy Rady obowiàzany jest
zwoùaã sesjæ w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku
(sesja nadzwyczajna).
2. Do wniosku o zwo³anie sesji nadzwyczajnej do³¹cza
siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³. Rada
mo¿e wprowadziæ zmiany do porz¹dku obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu
Rady, po uzyskaniu zgody wnioskodawcy.
§ 10
Sesje mog¹ mieæ charakter uroczysty, przede wszystkim w zwi¹zku ze wiêtami narodowymi lub wa¿nymi
wydarzeniami w ¿yciu Miasta.
IV. Przygotowanie sesji
§ 11
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy przy wspó³udziale Wiceprzewodnicz¹cego.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
a) ustalenie porz¹dku obrad,
b) ustalenie czasu i miejsca obrad,
c) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub w razie jego
nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed terminem obrad. W przypadku sesji powiêconej uchwaleniu bud¿etu lub rocznemu sprawozdaniu z wykonania bud¿etu, zawiadomienie o sesji wraz z materia³ami przesy³a siê radnym
najpóniej na 14 dni przed sesj¹.
5. Na wniosek Burmistrza Przewodnicz¹cy Rady jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej
sesji Rady projekt uchwa³y, je¿eli wp³yn¹³ on do Rady
co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji.
6. W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ porz¹dek obrad oraz za³¹czyæ projekty uchwa³ i inne niezbêdne
materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad.
7. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w
ust. 4, Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad przed przyjêciem porz¹dku obrad.
8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady Przewodnicz¹cy podaje do publicznej wia-
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domoci w sposób zwyczajowo przyjêty oraz na stronie internetowej Miasta.
§ 12
Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu
i odbyciu sesji.
V. Obrady
§ 13
1. Sesje Rady s¹ jawne. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.
2. Publicznoæ ma mo¿liwoæ wypowiedzenia siê na sesjach w punkcie wolne wnioski i informacje.
3. W sesjach Rady uczestnicz¹ Burmistrz, Zastêpca Burmistrza, sekretarz, skarbnik oraz pracownicy Urzêdu
Miasta wyznaczeni przez Burmistrza do referowania
spraw i udzielania wyjanieñ.
Poza tym w obradach uczestnicz¹ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot porz¹dku obrad oraz inne osoby zaproszone przez Przewodnicz¹cego Rady.
§ 14
Ograniczenie jawnoci sesji mo¿e wynikaæ wy³¹cznie
z ustaw.
W takim przypadku jawnoæ sesji lub jej czêci zostaje
wy³¹czona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniêtych.
§ 15
1. Sesja Rady mo¿e odbywaæ siê na jednym lub kilku
posiedzeniach.
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. 2
mo¿na postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿noæ wyczerpania porz¹dku obrad, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe
obradowanie lub podjêcie uchwa³.
§ 16
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 ustawowego sk³adu.
Jednak¿e Rada nie mo¿e wówczas podejmowaæ
uchwa³.
§ 17
Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach  Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
§ 18
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego formu³y otwieram sesjê Rady Miasta
Kocierzyna.
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2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie listy obecnoci, prawomocnoæ obrad. W przypadku braku kworum Przewodnicz¹cy przesuwa termin otwarcia obrad na czas do 1 godziny lub odracza
sesjê i ustala nowy termin.
§ 19
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad Przewodnicz¹cy przedstawia Radzie porz¹dek obrad.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w porz¹dku
obrad mo¿e wyst¹piæ radny i Burmistrz.
3. Zmiany do porz¹dku obrad Rada mo¿e wprowadziæ
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu.
4. Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie porz¹dek
obrad.
§ 20
Porz¹dek obrad zwyczajnej sesji Rady winien obejmowaæ w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzêdu w okresie
miêdzysesyjnym i z wykonania uchwa³ Rady,
3) podjêcie uchwa³,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wolne wnioski i informacje.
§ 21
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 20 pkt 2 sk³ada Burmistrz lub wyznaczony przez niego Zastêpca Burmistrza.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwa³ Burmistrz sk³ada
po dwóch miesi¹cach od ich podjêciu.
3. Burmistrz nie rzadziej ni¿ co pó³ roku sk³ada sprawozdanie o niezrealizowanych uchwa³ach oraz przyczynach
ich niewykonania.
4. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ Przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 22
1. Interpelacje kieruje siê pisemnie do Burmistrza za porednictwem Przewodnicz¹cego Rady,
2. Interpelacje sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla
wspólnoty miejskiej.
3. Radni mog¹ sk³adaæ interpelacje na sesji lub w okresie
miêdzy sesjami.
4. Odpowied na interpelacjê jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni na rêce Przewodnicz¹cego
Rady i radnego, sk³adaj¹cego interpelacjê.
Dodatkowo odpowied mo¿e byæ udzielona ustnie na
sesji.
§ 23
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach dotycz¹cych bie¿¹cych problemów Miasta, w szczególnoci w celu uzyskania informacji o okrelonym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie, za porednictwem Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie
sesji Rady.
Jeli bezporednia odpowied na zadane pytanie nie
jest mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w
terminie 14 dni.
§ 24
1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug uchwalone-
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go porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów.
W uzasadnionych wypadkach mo¿e, za zgod¹ Rady,
dokonaæ zmian w kolejnoci realizacji poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, mo¿e tak¿e, w uzasadnionych przypadkach, udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Osobie spoza Rady Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu po uzyskaniu akceptacji Rady, z zastrze¿eniem § 13
ust. 2.
§ 25
1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób zabieraj¹cych g³os w trakcie obrad.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e zwracaæ radnym uwagê co do
tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ. Je¿eli
mówca odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie
przewleka swoje wyst¹pienie, Przewodnicz¹cy obrad
zwraca mu uwagê. Po dwukrotnym upomnieniu mo¿e
odebraæ g³os. Je¿eli wyst¹pienie mówcy w sposób
oczywisty zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji,
Przewodnicz¹cy przywo³uje mówcê do porz¹dku lub
odbiera jemu g³os.
Fakt odebrania g³osu odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje siê odpowiednio do osób
spoza Rady.
§ 26
Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali osobom spoza Rady, które swoim
zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 27
Przewodnicz¹cy przyjmuje do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym niezw³ocznie Radê.
§ 28
1. Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególnoci
dotycz¹cych:
1) porz¹dku obrad,
2) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
3) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
4) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
5) zarz¹dzenia przerwy,
6) przeliczenia g³osów,
7) g³osowania,
8) przestrzegania regulaminu obrad.
2. O przyjêciu lub odrzuceniu wniosku formalnego rozstrzyga Rada, po wys³uchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku.
§ 29
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê zamykam sesjê Rady
Miasta Kocierzyna.
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.

§ 30
1. Pracownik Urzêdu Miasta, wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady sporz¹dza z ka¿dej sesji Rady protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na komputerowe noniki
danych.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych uchwa³, z³o¿one na pimie usprawiedliwienia osób nieobecnych,
owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego, a dotycz¹ce przedmiotu obrad.
4. Uchwa³y dorêcza siê najpóniej w ci¹gu 5 dni od dnia
zakoñczenia sesji Burmistrzowi, a kopie uchwa³ tym
jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do
okrelonych dzia³añ.
5. Protokó³ z posiedzenia Rady sporz¹dza siê w ci¹gu 14
dni od daty odbycia posiedzenia.
6. Protokó³ przechowuje siê w Urzêdzie Miasta.
7. Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do
protoko³u w terminie do nastêpnej sesji, przy czym o
ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu komputerowego nonika danych z nagrania przebiegu sesji.
Je¿eli Przewodnicz¹cy nie uwzglêdni wniosku radnego, wnioskodawca mo¿e odwo³aæ siê do Rady.
8. Ka¿dy mieszkaniec Miasta ma prawo wgl¹du do protoko³u sesji jawnej, zrobienia z niego notatek i odpisów. Protokó³ udostêpnia Sekretarz Miasta lub wyznaczona przez niego osoba na pisemny wniosek osoby
zainteresowanej, w biurze Rady Miasta.
§ 31
Obs³ugê sesji (protoko³owanie, wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³u itp.) wykonuje pracownik
Urzêdu Miasta wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
Pracownik ten podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
§ 32
1. Protokó³ z sesji Rady powinien odzwierciedlaæ jej rzeczywisty przebieg, a w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbycia sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) nazwiska i imiona nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
d) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
e) porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych i uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowañ z wyszczególnieniem liczby g³osów za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
h) podpis Przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.
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3. Urz¹d Miasta zapewni nale¿yte zabezpieczenie komputerowych noników danych przed zniszczeniem.
VI. Uchwa³y
§ 33
1. Uchwa³y, o których mowa w § 7 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia i apele, o których mowa w § 7 ust. 2,
s¹ sporz¹dzane w formie odrêbnych dokumentów.
2. Postanowienia proceduralne odnotowywane s¹ w protokole sesji.
§ 34
Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
organu, w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e inny tryb przewiduj¹ ustawy.
§ 35
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹:
Przewodnicz¹cy Rady, Burmistrz, komisje Rady, kluby
radnych oraz grupa radnych w liczbie co najmniej 3
osób.
2. W przygotowywaniu projektów uchwa³ pomoc merytoryczn¹, organizacyjn¹ i prawn¹ zapewnia Burmistrz
lub wskazane przez niego jednostki.
§ 36
1. Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie wraz
z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y i wskazaniem wnioskodawcy oraz
informacjê o ewentualnych skutkach finansowych jej
realizacji. Projekty uchwa³ przed rozpatrzeniem na sesji Przewodnicz¹cy przekazuje komisjom do zaopiniowania wg ich kompetencji.
2. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do zgodnoci
uchwa³y z prawem przez radcê prawnego.
§ 37
Uchwa³a Rady powinna zawieraæ w szczególnoci:
1) oznaczenie organu wydaj¹cego uchwa³ê,
2) datê, tytu³ i kolejny numer,
3) podstawê prawn¹,
4) okrelenie wnioskodawcy,
5) treæ uchwa³y (postanowienia merytoryczne),
6) okrelenie organu, któremu powierza siê wykonanie uchwa³y,
7) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y i ewentualnie czas
jej obowi¹zywania.
§ 38
Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady lub
Wiceprzewodnicz¹cy prowadz¹cy obrady.
§ 39
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i dwie ostatnie cyfry roku podjêcia uchwa³y.
§ 40
Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³
i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
§ 41
Urz¹d Miasta prowadzi zbiór przepisów gminnych dostêpnych do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie.
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§ 42

1. Burmistrz przedk³ada wojewodzie uchwa³y Rady w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
2. Burmistrz przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwa³ê bud¿etow¹, uchwa³ê w sprawie absolutorium oraz inne uchwa³y objête nadzorem Izby, w terminie 7 dni od daty ich podjêcia.
VII. Tryb g³osowania
§ 43
1. W g³osowaniu jawnym za oddane g³osy uznaje siê te,
które oddano za, przeciw i wstrzymuj¹ce siê.
2. G³osuje siê przez podniesienie rêki lub przez wywo³ywanie nazwisk radnych i protoko³owanie odpowiedzi
(g³osowanie imienne).
3. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 44
1. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach okrelonych w ustawie.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada uchwala regulamin g³osowania, a samo
g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna.
3. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Protokó³ Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u obrad sesji.
§ 45
1. Przewodnicz¹cy przed poddaniem wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza zebranym proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ
i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów i zarz¹dza wybory.
§ 46
Ustala siê nastêpuj¹cy porz¹dek g³osowania:
1) g³osowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwa³y,
2) g³osowanie odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
3) g³osowanie poprawek, przy czym w pierwszej kolejnoci nale¿y g³osowaæ poprawki, których przyjêcie lub
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach; przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne poprawki nie
poddaje siê ich g³osowaniu,
4) g³osowanie za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1549

 4006 

§ 47
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. 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.
3. 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,
a) bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1
wa¿nie oddanych g³osów,
b) 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.
VIII. Komisje Rady
§ 48
Komisje Rady podejmuj¹ i realizuj¹ wszystkie przedsiêwziêcia objête w³aciwoci¹ Rady, które s³u¿¹ wykonywaniu jej zadañ.
§ 49
1. Komisje pracuj¹ w oparciu o plany pracy, które zatwierdza Rada.
2. Przewodnicz¹cy Rady koordynuje pracê komisji.
3. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 50
1. Radny mo¿e byæ cz³onkiem 2 komisji sta³ych.
2. Pracami komisji kieruje Przewodnicz¹cy komisji lub w
razie jego nieobecnoci Zastêpca Przewodnicz¹cego,
wybrani przez cz³onków danej komisji.
3. Radny mo¿e byæ Przewodnicz¹cym lub Zastêpc¹ Przewodnicz¹cego tylko jednej komisji sta³ej.
§ 51
1. Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci:
1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom
komisji niezbêdnych materia³ów,
3) zwo³uje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji.
2. Przewodnicz¹cy komisji obowi¹zany jest zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji lub Przewodnicz¹cego Rady.
§ 52
1. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia z innymi komisjami Rady.
2. Za zgod¹ Przewodnicz¹cego Rady komisje mog¹ od-

bywaæ wspólne posiedzenia z komisjami rad innych
jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 53
1. Komisje obraduj¹ w obecnoci co najmniej po³owy
swojego sk³adu.
2. W posiedzeniach komisji mog¹ tak¿e uczestniczyæ radni
nie bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w
dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
3. Wstêp na posiedzenia komisji maj¹ mieszkañcy Miasta oraz zaproszone przez Przewodnicz¹cego komisji
inne osoby, których obecnoæ jest niezbêdna dla omawianych spraw.
4. Komisja mo¿e uchwaliæ regulamin swojego dzia³ania.
Regulamin komisji nie mo¿e byæ sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz statutu Miasta.
§ 54
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz w roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych komisji powo³anych przez Radê.
§ 55
1. Komisje rozpatruj¹ sprawy na posiedzeniach i rozstrzygaj¹ je w formie uchwa³ i wniosków. Do g³osowania
stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce Rady.
2. Na podjête przez komisje wnioski kierowane do Burmistrza udzielana jest odpowied na pimie w terminie 21 dni.
3. Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³. Protokó³ podpisuje prowadz¹cy obrady i protokolant.
4. § 30 ust. 8 regulaminu stosuje siê odpowiednio.
IX. Radni
§ 56
1. Radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady
i jej organów oraz innych instytucji samorz¹dowych,
do których zosta³ wybrany lub desygnowany.
2. Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z
wyborcami, w szczególnoci:
1) informowania wyborców o aktualnej sytuacji miasta,
2) konsultowania spraw wnoszonych pod obrady Rady,
3) propagowania zamierzeñ i dokonañ Rady,
4) informowania mieszkañców o swojej dzia³alnoci w
Radzie,
5) przyjmowania postulatów, wniosków i skarg wyborców i przedk³adania ich organom Miasta.
§ 57
1. Radni maj¹ prawo domagaæ siê wniesienia pod obrady Rady i komisji spraw, które uwa¿aj¹ za spo³ecznie
pilne i uzasadnione.
2. Radni maj¹ prawo podejmowaæ interwencje i sk³adaæ
wnioski w organach, jednostkach i instytucjach miejskich, korzystaj¹c w razie potrzeby z pomocy organów
Rady.
§ 58
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach Rady
i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
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2. W razie niemo¿noci uczestniczenia w posiedzeniach
sesji Rady lub posiedzeniach komisji, Radny powinien
usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ na pimie Przewodnicz¹cemu Rady lub Przewodnicz¹cemu komisji w terminie nie póniej ni¿ 3 dni przed dat¹ ich odbycia lub
w przypadkach losowych w dniu posiedzenia podaj¹c
przyczynê nieobecnoci.
§ 59
1. Radny odbywa co najmniej raz w roku spotkanie z wyborcami.
2. Radni przyjmuj¹ w ustalonym przez Przewodnicz¹cego Rady i podanym do publicznej wiadomoci terminie i miejscu, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³  wnioski,
uwagi i skargi mieszkañców (dy¿ur radnego).
3. Terminy dy¿urów, o których mowa w ust. 2, powinny
byæ ustalone najpóniej na 2 tygodnie przed rozpoczêciem kwarta³u.
§ 60
Podstaw¹ do udzielenia radnemu przez pracodawcê
czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie
art. 25 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania danych prac, zawieraj¹ce okrelenie terminu i charakteru zajêæ.
§ 61
Przewodnicz¹cy Rady wystawia radnemu po z³o¿eniu
lubowania Legitymacjê radnego.
X. Wspólne sesje z radnymi innych
jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 62
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia wspólnych spraw.
2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ Przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego ustalaj¹c porz¹dek obrad i sposób zawiadamiania radnych.
3. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ odpowiednio zainteresowane rady, chyba ¿e radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
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kontrolowania dzia³alnoci Burmistrza oraz jednostek
organizacyjnych, podporz¹dkowanych Radzie, zwanych dalej jednostkami organizacyjnymi.
2. Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbêdnych dla oceny pracy Burmistrza i jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym
zjawiskom w dzia³alnoci kontrolowanych jednostek
oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady, materia³y z
kontroli dzia³alnoci Burmistrza i jednostek organizacyjnych, dokonywanych przez inne podmioty.
Powy¿sze dotyczy tak¿e materia³ów z kontroli zewnêtrznych.
4. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach
okrelonych w ustawach i w niniejszym regulaminie.
§3
1. Komisja podlega Radzie Miasta.
2. W sk³ad Komisji wchodz¹ przedstawiciele wszystkich
Klubów.
II. Sk³ad Komisji Rewizyjnej
§4
1. Komisja sk³ada siê z: Przewodnicz¹cego, Zastêpcy
Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków, w liczbie nie mniejszej ni¿ czterech, wybieranych sporód
radnych uchwa³¹ Rady, podejmowan¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
2. Odwo³anie cz³onków komisji nastêpuje na zasadach
okrelonych w ust. 1.
3. W sk³ad komisji nie mog¹ byæ powo³ywani radni pe³ni¹cy funkcje Przewodnicz¹cego Rady i Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
4. Mandat cz³onka komisji wygasa w przypadku wyganiêcia mandatu radnego oraz wyboru cz³onka komisji na Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego
Rady.
§5
Przewodnicz¹cy komisji organizuje prace komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego komisji lub niemo¿noci jego dzia³ania, zadania
wykonuje Zastêpca Przewodnicz¹cego komisji.

XI. Postanowienia koñcowe

§6

§ 63

1. Cz³onkowie komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u
w dzia³aniach komisji, w sprawach, w których mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. O wy³¹czeniu cz³onka decyduje komisja.
3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje siê odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego.

Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie regulaminu i udziela pomocy we w³aciwej jego interpretacji.
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Miasta Kocierzyna
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA
I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, zwany dalej
Regulaminem, okrela zasady i tryb dzia³ania Komisji
Rewizyjnej, zwanej dalej komisj¹.
§2
1. Komisja Rewizyjna jest sta³¹ komisj¹, powo³an¹ w celu

III. Zadania kontrolne
§7
1. Komisja kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza i jednostek
organizacyjnych pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci.
 celowoci,
 zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
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2. Komisja, kontroluj¹c dzia³alnoæ Burmistrza i jednostek
organizacyjnych, bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹, w tym wykonanie bud¿etu Miasta.
§8
Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce niektóre zagadnienia z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce fragment w jego dzia³alnoci;
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
dzia³alnoci jednostki.
§9
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
trzy miesi¹ce, a kontrola problemowa i sprawdzaj¹ca d³u¿ej ni¿ jeden miesi¹c.
§ 10
1. Komisja przeprowadza kontrolê:
1) zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez
Radê,
2) w innych sprawach zleconych przez Radê.
2. Kontroli komisji nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich
zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy projektów
dokumentów, maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ.
3. Rada mo¿e nakazaæ komisji nie rozpoczynanie kontroli, a tak¿e przerwanie kontroli prowadzonej przez Komisjê.
Powy¿sze dotyczy tak¿e wykonywania poszczególnych
czynnoci kontrolnych.
4. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
5. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 3 i 4 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
§ 11
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 okrelonych
w § 7 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, jeli
nie jest to sprzeczne z prawem.
Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków,
opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
IV. Tryb kontroli
§ 12
1. Kontroli dokonuj¹ w imieniu komisji zespo³y kontrolne, sk³adaj¹ce siê co najmniej z dwóch cz³onków komisji.
2. Przewodnicz¹cy komisji wyznacza na pimie Kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u
czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.

3. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia, wydanego przez Przewodnicz¹cego
komisji, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres
kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
4. Upowa¿nienie o którym mowa w ust. 3 dla Przewodnicz¹cego komisji wydaje jego Zastêpca
5. Kontroluj¹cy zobowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienie, o którym mowa w
ust. 3 oraz dowody to¿samoci.
§ 13
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamiaj¹ o tym Kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce podejrzenie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontroluj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 14
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki niezbêdne dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwienia kontroluj¹cym wstêpu do
obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi³
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, zobowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿
okrelone w ust. 3.
5. Zasady udostêpniania wiadomoci stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹, reguluj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§ 15
Obowi¹zki przypisane niniejszym regulaminem Kierownikowi kontrolowanego podmiotu mog¹ byæ wykonywane za porednictwem podleg³ych mu pracowników.
§ 16
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
V. Protoko³y kontroli
§ 17
Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
w terminie jednego miesi¹ca od daty jej zakoñczenia protokó³ pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu;
2) imiona i nazwiska kontroluj¹cych;
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych;
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹;
5) imiê i nazwisko Kierownika kontrolowanego podmiotu;
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6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski z kontroli, wskazuj¹ce na stwierdzenie
nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych
ustalenia zawarte w protokole;
7) datê i miejsce podpisania protoko³u;
8) podpisy kontroluj¹cych i Kierownika kontrolowanego
podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy;
9) protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje, co do sposobu usuniêcia stwierdzonych
nieprawid³owoci.
§ 18
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez Kierownika kontrolowanego podmiotu jest on zobowi¹zany do z³o¿enia, w terminie trzech dni roboczych od
daty odmowy, pisemnego wyjanienia przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 19
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 Kierownikowi
kontrolowanego podmiotu do podpisania w terminie
7 dni od daty przedstawienia protoko³u pokontrolnego.
§ 20
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w terminie 3 dni
roboczych od daty podpisania protoko³u który otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy komisji, Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz Burmistrz.
VI. Zadania opiniodawcze
§ 21
1. Komisja opiniuje wykonanie bud¿etu Miasta i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub
nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
2. Przewodnicz¹cy komisji przedk³ada opiniê i wniosek,
o których mowa w ust. 1, na rêce Przewodnicz¹cego
Rady w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania z wykonania bud¿etu Miasta.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 Przewodnicz¹cy
Rady niezw³ocznie przesy³a do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdañsku.
§ 22
1. Komisja opiniuje na pimie zamiar udzielenia radnemu zamówienia w zakresie nie objêtym przepisami o
zamówieniach publicznych.
2. Przewodnicz¹cy komisji przedk³ada opiniê o której
mowa w ust. 1, na rêce Przewodnicz¹cego Rady, w
terminie 14 dni, od daty otrzymania pisemnej proby
o opiniê od organu miasta.
VII. Posiedzenia komisji
§ 23
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego komisji lub jego Zastêpcê w miarê
potrzeb.
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2. W posiedzeniu komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski, bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
3. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na posiedzenie komisji bieg³ych lub ekspertów.
4. Z posiedzenia komisji nale¿y sporz¹dziæ protokó³, który winien byæ podpisany przez Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
§ 24
1. Uchwa³y komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. Komisja podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym.
VIII. Postanowienia koñcowe
§ 25
Obs³ugê biurow¹ komisji zapewnia Burmistrz.
§ 26
1. Komisja mo¿e skorzystaæ z porad, opinii i ekspertyz
osób, posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem dzia³ania komisji.
2. Komisja mo¿e skorzystaæ z wy¿ej wskazanych rodków,
na zasadzie odp³atnoci za zgod¹ Rady.
§ 27
1. Komisja mo¿e za zgod¹ Rady 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.
Za³¹cznik Nr 6
do Statutu Miasta Kocierzyna
Wykaz komisji sta³ych
oraz zakres oraz zakres ich dzia³ania
I. KOMISJA REWIZYJNA:
 dzia³a w szczególnoci w zakresie:
1. Kontroli Burmistrza Miasta i podleg³ych mu Jednostek wg regulaminu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 5 do
Statutu Miasta.
II. KOMISJA BUD¯ETOWA:
 dzia³a w szczególnoci w zakresie:
1. Analizowania i opiniowania projektu bud¿etu miasta i jego zmian.
2. Analizowania i rozpatrywania okresowych sprawozdañ Burmistrza miasta z realizacji bud¿etu.
3. Opiniowania wraz z ocen¹ programów gospodarczych miasta w tym, Strategia Rozwoju Gospodarczego Ziemi Kociersko  Zaborskiej.
4. Opiniowania spraw dotycz¹cych nabycia, zbycia
i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych.
5. Opiniowania spraw najmu lub wydzier¿awiania nieruchomoci gruntowych na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.
6. Opiniowania wniosków dotycz¹cych zaci¹gania
d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów.
7. Tworzenia i okrelania mechanizmów s³u¿¹cych promocji miasta.
8. Wspierania inicjatyw s³u¿¹cych rozwojowi gospodarczemu miasta.
9. Wspó³pracy z pozosta³ymi komisjami Rady Miasta.
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III. KOMISJA KOMUNALNA:
 dzia³a w szczególnoci w zakresie:
1. Organizacji i funkcjonowania firm i spó³ek komunalnych.
2. Budowy i modernizacji miejskiej infrastruktury komunalnej.
3. Gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i u¿ytkowymi.
4. Opiniowania wydatków bud¿etowych i dochodów
zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹.
5. Opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6. Rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
7. Opiniowania nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych gminy.
8. Opiniowania umów dzier¿awy lub najmu nieruchomoci gruntowych na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.
9. Oceny dzia³añ zarz¹dców i administratorów nieruchomoci.
10. Wyra¿ania opinii w sprawach wodoci¹gów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, usuwania nieczystoci, energii cieplnej i elektrycznej, alternatywnych
róde³ energii.
11. Okrelania kierunków rozwoju i opiniowania inwestycji zwi¹zanych z wykorzystaniem b¹d utylizacj¹ odpadów.
12. Wspó³pracy z organizacjami ekologicznymi i oceny dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska.
13. Planowania inwestycji i opiniowania wszelkich dzia³añ i zamierzeñ w zakresie gospodarowania nieruchomociami.
14. Opiniowania projektów bud¿etu i sprawozdañ z
jego realizacji w przedmiocie dzia³ania komisji.
15. Oceny funkcjonowania targowisk miejskich.
16. Wspó³pracy z pozosta³ymi komisjami Rady Miasta.
IV. KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU:
 dzia³a w szczególnoci w zakresie:
1. Funkcjonowania placówek owiaty, wychowania
i kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y.
2. Funkcjonowania placówek kultury oraz obiektów
sportowych.
3. Rozwoju sportu, rekreacji i turystyki.
4. Wspó³pracy z miastami partnerskimi.
5. Wspó³pracy z pozosta³ymi komisjami Rady Miasta.
V. KOMISJA PORZ¥DKU PUBLICZNEGO I SPRAW SPO£ECZNYCH:
 dzia³a w szczególnoci w zakresie:
1. Przestrzegania aktów prawa miejscowego.
2. Porz¹dku publicznego na terenie miasta Kocierzyna.
3. Opiniowania projektów bud¿etu i sprawozdañ z jego
realizacji w przedmiocie dzia³ania komisji.
4. Analizowania oraz opiniowania rozwi¹zañ organizacyjnych oraz pozosta³ych spraw w zakresie s³u¿by
zdrowia, opieki spo³ecznej i ¿³obka.
5. Wspó³pracy przy tworzeniu, opiniowaniu oraz oceny gminnego programu rozwi¹zywania problemów
alkoholowych.
6. Opiniowania i monitorowanie spraw dotycz¹cych
opieki spo³ecznej.
7. Opiniowania i okrelanie kierunków rozwoju i poprawy stanu bezpieczeñstwa mieszkañców, ze szczególnym uwzglêdnieniem patologii spo³ecznych.
8. Oceny bezpieczeñstwa ruchu drogowego, stanu

9.
10.
11.

12.
13.
14.

technicznego dróg, owietlenia, oznakowania i organizacji ruchu na terenie miasta.
Spraw spo³ecznych nie objêtych przedmiotem dzia³ania innych komisji.
Opiniowania funkcjonowania komunikacji miejskiej.
Wspó³pracy i oceny dzia³añ Stra¿y Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Stra¿y Po¿arnej, Pogotowia Ratunkowego i Obrony Cywilnej w zakresie reagowania na zagro¿enia i wnioskuje kierunki usprawnienia
ich dzia³añ.
Dzia³ania na rzecz wzmocnienia funkcji i roli rodziny,
zapobiegania i ³agodzenia ubóstwa.
Wspó³dzia³ania z instytucjami i organizacjami pozarz¹dowymi w zakresie profilaktyki i zwalczaniu patologii spo³ecznych.
Wspó³pracy z innymi komisjami Rady Miasta w sprawach dotycz¹cych rodziny tj. op³at i podatków lokalnych, budownictwa mieszkaniowego, szkolnictwa,
owiaty, wychowania i nauczania.

1550
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/1003A/3015/W/OGD/2003/KK
z dnia 11 czerwca 2003 r.
W dniu 11 czerwca 2003 r., na wniosek Pana Andrzeja
Skwiercz prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod
nazw¹: Przedsiêbiorstwo Us³ugowo  Handlowe
SKWIERCZ  INSTAL z siedzib¹ w Po³chowie (gm. Puck),
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ
przedmiot i zakres dzia³alnoci Koncesjonariusza, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 30 sierpnia 2001 r. Nr WCC/1003/3015/
W/3/2001/BK udzielono Panu Andrzejowi Skwiercz, prowadz¹cemu dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹: Przedsiêbiorstwo Us³ugowo  Handlowe SKWIERCZ  INSTAL
z siedzib¹ w Po³chowie (gm. Puck), koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do 1 wrzenia 2011 r., okrelaj¹c
jednoczenie w punkcie nr 1 decyzji na stronie 2 Przedmiot i zakres dzia³alnoci.
Pismem z dnia 6 maja 2003 r. Koncesjonariusz wniós³
o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku ze zmian¹ liczby eksploatowanych róde³ ciep³a i wielkoci zainstalowanej mocy
cieplnej.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r.
Nr 54, poz. 348 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón.
zm.), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 30 sierpnia 2001 r. Nr WCC/1003/
3015/W/3/2001/BK.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 11 czerwca 2003 r.
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1551
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/592-A/2764/2/2001/2003/III/DJ
z dnia 23 czerwca 2003 r.
W dniu 17 czerwca 2003 r. wp³yn¹³ wniosek International Paper  Kwidzyn S.A. z siedzib¹ w Kwidzynie dotycz¹cy zmiany decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 26 wrzenia 2001 r. Nr OGD-820/592-A/8/2001/
III/SA, w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen, zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹
taryfie dla ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 26 wrzenia 2001 r. Nr OGD-820/592-A/
8/2001/III/SA Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ International Paper  Kwidzyn S.A. z siedzib¹ w Kwidzynie taryfê dla ciep³a na okres do dnia 30 czerwca
2003 r.
Pismem z dnia 12 czerwca 2003 r. Przedsiêbiorstwo
wnios³o o zmianê ww. decyzji w zakresie przed³u¿enia
terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a do dnia 31 lipca
2003 r.
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.),
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zmieni³ decyzj¹ z dnia
23 czerwca 2003 r. Nr OGD820/592-A/2764/2/2001/2003/
III/DJ swoj¹ decyzjê z dnia 26 wrzenia 2001 r.
Nr OGD-820/592-A/8/2001/III/SA, wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych cen zawartych w taryfie dla ciep³a
zatwierdzonej ww. decyzj¹, do dnia 31 lipca 2003 r. Pozwoli to na dalsze ich stosowanie do czasu zatwierdzenia
czwartej taryfy dla ciep³a.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

1552
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/1424-C/1154/2/2001/2003/I/CW
z dnia 27 czerwca 2003 r.
Na wniosek KOMFORT OFFICE Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Gdyni z dnia 14 czerwca 2003 r. (data wp³ywu 23 czerwca 2003 r.) na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), w
zwi¹zku z art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón.
zm), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zmieni³ decyzj¹
z dnia 27 czerwca 2003 r. Nr OGD-820/1424-C/1154/2/
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2001/2003/I/CW swoj¹ wczeniejsz¹ decyzjê z dnia 12 listopada 2001 r. Nr OGD-820/1424-C/9/2001/I/JK, zmienion¹ decyzj¹ z dnia 3 kwietnia 2003 r. Nr OGD-820/1424-C/
1154/4/2001/2003/I/AP wyd³u¿aj¹c okres stosowania bazowych stawek op³at zawartych w taryfie dla ciep³a zatwierdzonej w/w decyzj¹, do dnia 31 padziernika 2003 r.
Pozwoli to na dalsze stosowanie stawek op³at zawartych
w pierwszej taryfie dla ciep³a do czasu zatwierdzenia
i wprowadzenia do rozliczeñ z odbiorcami drugiej taryfy
dla ciep³a, tym bardziej, i¿ w chwili obecnej, w zwi¹zku z
rozszerzeniem zakresu dzia³alnoci gospodarczej, Przedsiêbiorstwo z³o¿y³o wniosek o uzyskanie koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, a wniosek o zatwierdzenie
drugiej taryfy dla ciep³a, uwzglêdniaj¹cy faktyczny zakres
prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciep³o jest w trakcie opracowywania i zostanie z³o¿ony po udzieleniu koncesji w zakresie
przesy³ania i dystrybucji ciep³a.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 27 czerwca 2003 r.

1553
INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/16A/612/W/OGD/2003/AR,
Nr PCC/15B/612/W/OGD/2003/AR
z dnia 30 czerwca 2003 r.
W dniu 30 czerwca 2003 r. na wniosek przedsiêbiorcy
 Grupa LOTOS Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku,
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ
nazwê koncesjonariusza, okrelon¹ na stronie 1 koncesji
na wytwarzanie ciep³a z dnia 27 sierpnia 1998 r. Nr WCC/
16/612/U/2/98/BK, przesy³anie i dystrybucjê ciep³a z dnia
27 sierpnia 1998 r. Nr PCC/15/612/U/2/98/BK, zmienion¹
decyzj¹ z dnia 20 wrzenia 2001 r. Nr PCC/15A/612/W/3/
2001/BK.
Uzasadnienie:
Pismem z dnia 6 czerwca 2003 r. Koncesjonariusz
wniós³ o zmianê ww. decyzji w zwi¹zku ze zmian¹ nazwy spó³ki. Zmiana nazwy Koncesjonariusza zosta³a odnotowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym.
Dlatego te¿ na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r.
Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 ustawy
 Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoje decyzje: z dnia 27 sierpnia 1998 r. Nr WCC/16/612/U/2/98/BK w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciep³a, z dnia 27 sierpnia
1998 r. Nr PCC/15/612/U/2/98/BK w sprawie udzielenia
koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, zmienion¹
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1555

decyzj¹ z dnia 20 wrzenia 2001 r. Nr PCC/15A/612/W/
3/2001/BK.
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Gdañsk, dnia 30 czerwca 2003 r.

1554
UCHWA£A Nr VI/63/2003
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zak³adów gastronomicznych i zak³adów us³ugowych dla ludnoci zlokalizowanych na terenie gminy Kolbudy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwi¹zku z art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.) oraz art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks Pracy (Dz. U.
Nr 24 poz. 142 z pón. zm.) Rada Gminy Kolbudy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Na terenie gminy Kolbudy ustala sie, ze placówki handlu detalicznego, zak³ady gastronomiczne i zak³ady
us³ugowe dla ludnoci mog¹ pracowaæ ca³odobowo.
2. Indywidualny czas otwarcia placówek i zakladów, o których mowa w ust. 1 uzalezniony winien byc od uznania osób prowadzacych placówki i zaklady przy uwzglêdnieniu potrzeb mieszkanców.
§2
Nak³ada siê na osoby prowadz¹ce placówki i zak³ady,
o których mowa w § 1 ust. 1, obowi¹zek umieszczania
w widocznym miejscu sta³ej informacji o dniach i godzinach otwarcia oraz okresów czasowego zamkniêcia placówek handlowych, us³ugowych i gastronomicznych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Grochocki

OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 14 lipca 2003 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu w okrêgu wyborczym Nr 1 przeprowadzonych w dniu 13 lipca 2003 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 14 lipca 2003 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w okrêgu wyborczym Nr 1.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w
Dzierzgoniu w okrêgu wyborczym Nr 1 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w
Dzierzgoniu w okrêgu wyborczym Nr 1 liczba osób
uprawnionych do g³osowania wynios³a 1977, w g³osowaniu wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 250 wyborców, co stanowi 12,6% uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Miejska Komisja Wyborcza w Dzierzgoniu potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 Obwodowej
Komisji Wyborczej. Na podstawie tego protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w
okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 1 w którym wybierano 1 radnego
1.
2.
3.
4.

Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
G³osów wa¿nych oddano
249
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  Kom. Wyb. Maria Krochta  SLD
41
1) KROCHTA Maria
41
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Wyborców
Przysz³oæ
45
1) DRZYZGA Krzysztof
45
Lista nr 3  Komitet Wyborczy Wyborców Samorz¹dne Powile
26
1) MARKOWICZ  SOKÓ£ Czes³awa
26
Lista nr 4  K.W. Mariusza Markowicza
66
1) MARKOWICZ Mariusz
66
Lista nr 5  KWW Ksiêgowy
71
1) GUSSMANN Brunon
71

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym GUSSMANN Brunon z listy Nr 5  KWW
Ksiêgowy
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak
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§2

UCHWA£A Nr VII/72/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 maja 2003 r.

Placówki i lokale, o których mowa w § 1, po³o¿one w
miejscowociach letniskowych prowadz¹ce dzia³alnoæ
rozrywkow¹ ( dancingi, zabawy, dyskoteki itp.) czynne s¹:
a) w pi¹tki i soboty od godz. 1000 do 100,
b) w pozosta³e dni tygodnia od godz. 1000 do 2300.

w sprawie okrelenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zak³adów gastronomicznych i us³ugowych w miejscowociach letniskowych na terenie gminy Czersk.
Na podstawie art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks Pracy (Dz. U.
Nr 24 poz.142, zm. Dz. U. z 1990 r. Nr 34 poz.198), art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Placówki handlu detalicznego, zak³ady gastronomiczne i us³ugowe dla ludnoci usytuowane w miejscowociach letniskowych mog¹ byæ czynne w ka¿dym dniu
tygodnia w godzinach od 600 do 2300 z zastrze¿eniem § 2.

§3
W dniach 31 grudnia i 1 stycznia ka¿dego roku oraz
w czasie karnawa³u placówki i zak³ady, o których mowa
w § 2, mog¹ byæ czynne w godzinach od 1000 do 500.
§4
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Burmistrzowi.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski
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