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UCHWA£A Nr VIII/82/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2002 r.

UCHWA£A Nr II/14/02
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie trybu zbywania lokali komunalnych Gminy
Chojnice.

w sprawie zmiany Statutu Samorz¹du Mieszkañców
So³ectwa Czarnylas.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z
2000 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 34, ust. 1,
pkt. 3, art. 37 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543) art. 7 i 8 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 z 1997 r. Nr 106,
poz. 682) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3 i art.
40 ust. 2 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 i Nr
153, poz. 1271) Rada Gminy w Skórczu uchwala, co nastêpuje:

1. Przyj¹æ nastêpuj¹ce warunki w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego przez najemcê:
a) wp³ata w wysokoci 10% ca³ej nale¿noci winna byæ
wp³acona jednorazowo przez nabywcê, najpóniej
w dniu zawarcia umowy  aktu notarialnego,
b) pozosta³a kwota (90%) nale¿noci zostanie roz³o¿ona na 9 równych rat rocznych p³atnych przez okres
9 lat tj. p³atne z góry w terminie do dnia 31 marca
ka¿dego roku,
c) roszczenia te podlegaj¹ zabezpieczeniu hipotecznemu.
2. Wykonanie uchwa³y zleciæ Wójtowi Gminy Chojnice.
3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny

§1
W Statucie Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa Czarnylas, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr VI/31/
94 Rady Gminy w Skórczu w sprawie zatwierdzenia statutów so³ectw oraz harmonogramu zebrañ wyborczych
so³tysów i rad so³eckich na II kadencjê organów wykonawczych so³ectw § 19 otrzymuje brzmienie:
§ 19. Rada so³ecka sk³ada siê z 5 osób.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty, tj. na terenie so³ectwa Czarnylas i tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Oller
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Poz. 1632, 1633, 1634

1632
UCHWA£A Nr III/19/2002
Rada Gminy Przywidz
z dnia 17 grudnia 2002 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wanych corocznie o wskanik inflacji,
3. do podanych stawek w pkt 1 i 2 nale¿y doliczyæ podatek VAT.
§2

w sprawie okrelenia stawek czynszu za lokale u¿ytkowe.

Traci moc uchwa³a Nr XXVII/210/2001 Rady Gminy
Przywidz z dnia 30 listopada 2001 r.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j.Dz. U. Nr 142 z 2001 r.,
poz. 1591 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Przywidz
uchwala co nastêpuje:

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.

§1
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ustala siê op³atê za:
najem 1 m2 powierzchni lokalu u¿ytkowego pod kiosk
spo¿ywczy w kwocie 4,76 z³ miesiêcznie,
najem 1m2 powierzchni lokalu u¿ytkowego w Orodku Zdrowia w Przywidzu pod wiadczenie us³ug medycznych 8,55 z³ miesiêcznie, który obejmuje czynsz
i podatek od nieruchomoci,
najem 1m2 lokalu u¿ytkowego w Orodku Zdrowia w
Przywidzu w kwocie 9,22 z³ miesiêcznie, który obejmuje
czynsz i podatek od nieruchomoci,
najem 1 m2 powierzchni piwnicy w Orodku Zdrowia
w Przywidzu w kwocie 4, 75 z³ miesiêcznie, który obejmuje czynsz i podatek od nieruchomoci.
najem 1m2 lokalu u¿ytkowego w Urzêdzie Gminy w
Przywidzu w kwocie15,86 z³ miesiêcznie, który obejmuje czynsz i podatek od nieruchomoci,
Do podanych stawek w pkt 1, 2, 3 i 4 nale¿y doliczyæ
podatek VAT.
§2

Traci moc uchwa³a Nr XXVII/211/2001 Rady Gminy
Przywidz z dnia 30 listopada 2001 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Przywidz
K. Podgórska

1634
UCHWA£A Nr IV/17/2002
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113 poz. 984) i art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
155 poz. 1014; z 1999 r. Nr 38, poz. 360; Nr 49, poz. 485;
Nr 70, poz. 778; Nr 110, poz. 1255 z 2000 r. Nr 6, poz. 69;
Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550; Nr 95, poz. 1041; Nr 119,
poz. 1251; Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100,
poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145,
poz. 1623; z 2002 r. Dz. U. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74
poz. 676 i Nr 156, poz. 1300) Rada Miasta Jastarnia uchwala, co nastêpuje:
§1

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o
Samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.Nr 142 poz.
1591 wraz z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Przywidz uchwala co nastêpuje:

Ustala siê dochodu bud¿etu Miasta Jastarnia, zwanego dalej bud¿etem w wysokoci 8.597.258 z³ zgodnie
z za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y*, w tym:
1. dochody z podatków i op³at
3.711.455 z³
2. udzia³ w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
1.009.019 z³
3. dochody z maj¹tku gminy
1.520.000 z³
4. pozosta³e dochody
111.000 z³
5. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej
332.620 z³
6. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze
porozumieñ oraz na zadania bie¿¹ce
51.536 z³
7. dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych
150.000 z³
8. subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa
1.630.830 z³
w tym subwencja owiatowa
1.628.064 z³
9. czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej
80.798 z³

§1

§2

Ustala siê op³atê za:
1. dzier¿awê 1m2 gruntu pod orodkami wypoczynkowymi w kwocie 0, 27 z³ rocznie,
2. dzier¿awê obiektów wypoczynkowych rocznie w kwocie 2% wartoci dzier¿awionych obiektów przeszaco-

1. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta w wysokoci
10.447.258 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y*.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Przywidz
K. Podgórska

1633
UCHWA£A Nr III/20/2002
Rady Gminy Przywidz
z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia stawek czynszu za lokale u¿ytkowe  orodki wypoczynkowe.

* Za³¹czników nr 1 i 2 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1634, 1635
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§3

1635

Tworzy siê rezerwê bud¿etow¹ ogóln¹ w wysokoci
60.000 z³ na nieprzewidziane wydatki w ci¹gu roku bud¿etowego.

UCHWA£A Nr IV/19/2002
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 30 grudnia 2002 r.

§4

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y oraz zasad usytuowania
na terenie gminy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.

Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska zgodnie z za³¹cznikiem
nr 3 do uchwa³y*.
§5
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do
uchwa³y*.
§6
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ realizowanych w drodze porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego zgodnie z za³¹cznikiem
nr 5 do uchwa³y*.
§7
Ustala siê dochody i wydatki rodków specjalnych jednostek bud¿etowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do
uchwa³y*.
§8
Ustala siê dotacjê z bud¿etu miasta na 2003 rok dla
Przedszkola Niepublicznego w wysokoci 76.050 z³ na
dzia³alnoæ dydaktyczno wychowawcz¹ oraz dofinansowanie kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu.
§9
1. Ustala siê przychody bud¿etu miasta w wysokoci
2.000.000 z³ pochodz¹ce
1. nadwy¿ka bud¿etowa z lat ubieg³ych 1.700.000 z³
2. po¿yczka z WFO 300.000 z³
2. Ustala siê rozchody bud¿etu miasta w wysokoci
150.000 z³ jako sp³aty po¿yczek zaci¹gniêtych w NFO
i WFO.
§ 10
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do:
1. przenoszenia wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 01 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
RM Jastarnia
E. Budzisz

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz.
1231) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz. 1591, zm.; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984) Rada Miasta Jastarnia uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê dla terenu Miasta Jastarnia:
1. 70 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y;
2. 30 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
§2
Okrela siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie Miasta Jastarnia
1. Napoje alkoholowe nie mog¹ byæ sprzedawane w odleg³oci mniejszej ni¿ 30 m od nastêpuj¹cych obiektów:
1) szkó³ i przedszkoli,
2) budynków sakralnych,
3) cmentarzy.
2. Odleg³oæ, o której mowa w ust. 1 mierzona jest od
wejcia do lokalu, w którym znajduje siê punkt sprzeda¿y wzd³u¿ istniej¹cego ci¹gu pieszego do najbli¿ej
po³o¿onego wejcia do obiektu, o którym mowa w
ust. 1.
3. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych, nie mieszcz¹ce siê w obiektach budowlanych o charakterze sta³ym, nie mog¹ byæ usytuowane w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m od pomników, szkó³, przedszkoli, budynków sakralnych, cmentarzy.
4. Wprowadza siê zakaz sprzeda¿y napojów alkoholowych w formie sprzeda¿y obnonej i obwonej.
5. Sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu, mo¿e
odbywaæ siê na imprezach na wolnym powietrzu tylko
za zezwoleniem Burmistrza Miasta i w miejscach wyznaczonych przez Burmistrza Miasta.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§4

* Za³¹czników nr 3-6 nie publikuje siê.

Uchyla siê uchwa³y:
 Nr XXXI/200/93 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29 grud-
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Poz. 1635, 1636

nia 1993 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y oraz okrelenia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y;
 Nr XXXI/321/2001 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26
lipca 2001 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Jastarnia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych
powyze4j 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miasta Jastarnia
E. Budzisz

1636
UCHWA£A Nr 23/IV/2002
Rady Gminy Parchowo
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62
poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984) oraz art. 124 i art. 128
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z 1999 r. Dz. U. Nr 38
poz. 360 Nr 49, poz. 485, Nr 70 poz. 778, Dz. U. Nr 110
poz. 1255 z 2000 r. Nr 6 poz. 69 Dz. U. Nr 12, poz. 136,
Dz. U. Nr 48 poz. 550 Dz. U. Nr 95 poz. 1041, Dz. U. Nr
119, poz. 1251, Dz. U. Nr 122, poz. 1315 z 2001 r. Dz. U.
Nr 45, poz. 497, Dz. U. Nr 46, poz. 499, Dz. U. Nr 98, poz.
1070, Dz. U. Nr 102, poz. 1116, Dz. U. Nr 125, poz. 1368,
Dz. U. Nr 145 poz. 1623 z 2002 r. Dz. U. Nr 41 poz. 363
i poz. 365, Dz. U. Nr 74 poz. 676, Dz. U. Nr 113, poz. 984,
Dz. U. Nr 156 poz. 1300) i uchwa³y Nr 55/XI/99 Rady Gminy
w Parchowie z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie procedury uchwalania bud¿etu Gminy oraz rodzaju i szczegó³owoci materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi uchwalania bud¿etu Rada Gminy Parchowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê dochody bud¿etowe na 2003 rok w wysokoci
5.319.853,w tym:
 dotacje na zadania zlecone w wysokoci
684.800, dochody z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
alkoholowych
40.000,Szczegó³owy podzia³ dochodów wg róde³ zawiera
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
2. Uchwala siê wydatki bud¿etowe na 2003 rok w wysokoci
6.398.469,* Za³¹czników nr 1-6 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

w tym:
 wydatki maj¹tkowe tj. inwestycyjne w kwocie
1.165.352, wydatki na zadania zlecone w kwocie
684.800, wydatki na obs³ugê d³ugu gminy w kwocie 7.500, wydatki na finansowanie programu profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
40.000,w tym dotacje dla stowarzyszeñ wy³ w trybie art.
118 uofp. § 2820 w wysokoci
18.000, dotacje dla instytucji kultury § 2550 w kwocie
206.786, rezerwê ogóln¹ w wysokoci
45.000, rezerwê celow¹ w wysokoci
20.000,Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych zawieraza³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y*.
Natomiast plan finansowy zadañ zleconych stanowi
za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y*.
3. Uchwala siê przychody i wydatki gminnego funduszu
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej na 2003 rok
w nastêpuj¹cych kwotach
 przychody
2.500, wydatki
8.000,zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do niniejszej uchwa³y*.
§2
Przyjmuje siê informacjê o stanie mienia komunalnego, która stanowi za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y*.
§3
1. Ustala siê sp³atê po¿yczki w 2003 r. zaci¹gniêtej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci 35.000 z³otych
2. Rozliczenie przychodów i rozchodów bud¿etu Gminy
przedstawia za³¹cznik nr 6 do niniejszej uchwa³y*.
§4
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania nastêpuj¹cych zmian w bud¿ecie gminy:
1. Dokonywania zmian w bud¿ecie gminy miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u po stronie wydatków.
2. Dysponowania rezerw¹ ogóln¹ w wysokoci 45.000 z³
i rezerw¹ celow¹ w wysokoci 20.000 z³.
§5
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1. Zaci¹gania po¿yczek i kredytów krótkoterminowych na
pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego
deficytu do wysokoci 50.000 z³.
2. Samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do wysokoci
50.000 z³.
3. Do udzielania po¿yczek i porêczeñ do maksymalnej
kwoty 20.000 z³.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do przed³o¿enia pó³rocznego i rocznego sprawozdania z wykonania bud¿etu w
terminach prawem przewidzianych, natomiast Komisjê
Rewizyjn¹ do ich oceny.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1636, 1637, 1638
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§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Majkowski

1637
UCHWA£A Nr 49/VII/2003
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 24 czerwca 2003 r.
zmieniaj¹ca w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym
podatku na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdañskim
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(t.j. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. z pón. zm.), uchwala siê
co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr 20/III/2002 Rady Miejskiej w Nowym
Dworze Gdañskim z dnia 30 grudnia 2002 r.oku w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków
transportowych i zwolnieñ w tym podatku na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdañskim wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. w § 1:
 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
 o liczbie osi  dwie
1.532, o liczbie osi  trzy i wiêcej
1.432, pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.640, o liczbie osi  trzy i wiêcej
1.740, pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie, trzy, cztery i wiêcej 1.920, pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
 o liczbie osi  dwie
1.637, o liczbie osi  trzy i wiêcej
1.537, pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.741, o liczbie osi  trzy i wiêcej
1.841, pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:
równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
 o liczbie osi  dwie, trzy, cztery i wiêcej 2.124, pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
 o liczbie osi  dwie i wiêcej
1.450, pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:
równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie i wiêcej
1.700, pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:
równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.800, o liczbie osi  trzy i wiêcej
1.950,-

 pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
 o liczbie osi  dwie i wiêcej
1.637, pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:
równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie i wiêcej
1.811, pkt 6 lit. c otrzymuje brzmienie:
równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
2.161, o liczbie osi  trzy i wiêcej
2.261, pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie:
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
 o liczbie osi  jedna i wiêcej
250, pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie:
równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
800, o liczbie osi  dwie i wiêcej
900, pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie:
równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.300, o liczbie osi  trzy i wiêcej
1.400, pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie:
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
 o liczbie osi  jedna i wiêcej
307, pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie:
równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  jedna
921, o liczbie osi  dwie i wiêcej
1.118, pkt 9 lit. c otrzymuje brzmienie:
równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton:
 o liczbie osi  dwie
1.480, o liczbie osi  trzy i wiêcej
1.514,§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Jaremba

1638
UCHWA£A Nr IV/20/2002
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminny Orodek Kultury w Morzeszczynie.
Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci
kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, zm. z 2002 r.
Nr 41, poz. 364) oraz art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U.
142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) Rada Gminy w Morzeszczynie uchwala, co nastêpuje:
§1
Na bazie istniej¹cego Gminnego Orodka Kultury w
Morzeszczynie prowadz¹cego gospodarkê finansow¹ na
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Poz. 1638

zasadach jednostki bud¿etowej tworzy siê Instytucjê Kultury, w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej pod nazw¹ Gminny Orodek
Kultury w Morzeszczynie.
§2
1. Siedzib¹ Gminnego Orodka Kultury Jest miejscowoæ
Morzeszczyn.
2. Gminny Orodek Kultury obejmuje zakresem dzia³alnoci obszar gminy Morzeszczyn.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Siedzib¹ Orodka Kultury jest miejscowoæ Morzeszczyn.
3. Orodek Kultury uzyskuje osobowoæ prawn¹ z chwil¹ wpisu do rejestru prowadzonego przez Urz¹d Gminy.
§3
Nadzór nad Orodkiem Kultury sprawuje Wójt Gminy.
II. Cel i przedmiot dzia³ania.

§3

§4

Gminny Orodek Kultury realizuje zadania w zakresie
wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.

1. Orodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.
2. Orodek Kultury prowadzi dzia³alnoæ na podstawie
w³asnego programu zaopiniowanego przez Komisjê
Kultury, Owiaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

§4
Gminny Orodek Kultury uzyskuje osobowoæ prawn¹ z chwil¹ wpisu do rejestru prowadzonego przez Urz¹d
Gminy.

§5

W celu realizacji statutowych zadañ zapewnia siê Gminnemu Orodkowi Kultury:
 rodki finansowe w drodze odrêbnej uchwa³y,
 niezbêdne lokale na zasadach okrelonych w za³¹czniku Nr 1*.

Do podstawowych zadañ Orodka Kultury nale¿y:
1. rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowañ i potrzeb
kulturalnych,
2. organizowanie zespo³owego uczestnictwa w kulturze,
3. organizowanie imprez kulturalnych,
4. prowadzenie kursów kszta³ceniowych i innych form
wzbogacaj¹cych wiedzê i poziom kultury.

§5

§6

Gminnemu Orodkowi Kultury w Morzeszczynie nadaje
siê Statut stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

1. Orodek Kultury mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ instrukcyjno-metodyczn¹.
2. Orodek Kultury mo¿e na zasadach okrelonych w
odrêbnych przepisach:
 organizowaæ spektakle, koncerty, wystawy, odczyty,
 prowadziæ naukê jêzyków obcych,
 organizowaæ imprezy rozrywkowe, artystyczne, okolicznociowe i turystyczne,
 wiadczyæ us³ugi fotograficzne, plastyczne oraz inne
us³ugi z zakresu kultury,
 prowadziæ ogniska artystyczne o walorach artystycznych,
 prowadziæ sprzeda¿ wyrobów artystycznych, rzemielniczych, dekoracyjnych,
 organizowaæ kiermasze, prezentacje wraz z obs³ug¹
gastronomiczn¹,
 realizowaæ imprezy zlecone (okolicznociowe, rodzinne, obrzêdowe).

§5

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Olech
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr IV/20/2002
Rady Gminy
w Morzeszczynie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
STATUT
GMINNEGO ORODKA KULTURY
W MORZESZCZYNIE

III. Zarz¹dzenia i organizacja.

I. Przepisy ogólne

§7

§1

Orodkiem Kultury kieruje dyrektor, którego powo³uje
i odwo³uje Wójt Gminy.

Gminny Orodek Kultury w Morzeszczynie zwany dalej Orodkiem Kultury dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123 zm. z 2002 r. Nr 41, poz. 364),
2. niniejszego statutu.

§8
Organizacjê wewnêtrzn¹ i zakres dzia³ania Orodka
Kultury okrela dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
IV. Maj¹tek i finanse.

§2

§9

1. Orodek Kultury jest instytucj¹ kultury, dzia³aj¹c¹ na
terenie Gminy Morzeszczyn.

Orodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzieln¹
gospodarkê w ramach posiadanych rodków kieruj¹c siê
zasadami efektywnoci ich wykorzystania.

* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.
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§ 10

§3

1. Podstaw¹ gospodarki finansowej Orodka Kultury jest
roczny plan finansowy sporz¹dzony z zachowaniem
wysokoci dotacji ustalonej przez Radê Gminy.
2. Dyrektor Orodka Kultury przedk³ada Radzie Gminy
sprawozdanie z dzia³alnoci, w tym finansowe za dany
rok bud¿etowy.

Przedmiotem dzia³ania Gminnej Biblioteki Publicznej w
Morzeszczynie jest edukacja spo³eczna w oparciu o zbiory biblioteczne, wszechstronne zaspokajanie potrzeb czytelniczych spo³eczeñstwa i rozwijanie kultury.

§ 11
3. Orodek Kultury pokrywa koszty bie¿¹cej dzia³alnoci
i zobowi¹zania z uzyskiwanych przychodów.
4. Przychodami Orodka Kultury s¹:
 dotacje z bud¿etu Gminy,
 przychody z prowadzonej dzia³alnoci w tym wp³ywy z najmu, dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych,
 rodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
 wp³ywy z innych róde³.
§ 12
Maj¹tek Orodka Kultury stanowi przydzielone przez
Gminê oraz nabyte mienie.
V. Postanowienia koñcowe.

§4
W celu realizacji zadañ Biblioteki zapewnia siê::
 rodki finansowe w drodze odrêbnej uchwa³y,
 niezbêdne lokale na zasadach okrelonych w za³¹czniku Nr 1*.
§5
Gminnej Bibliotece Publicznej w Morzeszczynie nadaje siê Statut stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Olech
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr IV/21/2002
Rady Gminy
w Morzeszczynie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

1. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
okrelonym dla jego nadania.
2. Orodek Kultury u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z nazw¹ w
pe³nym brzmieniu i adresem siedziby.
Morzeszczyn, dnia 30 grudnia 2002 r.

1639
UCHWA£A Nr IV/21/2002
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie utworzenia instytucji kultury  Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie.
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, zm. z 1998 r. Nr
106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r.
Nr 113, 984) art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 25 padziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, zm. z 2002 r.
Nr 41, poz. 364) art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U.
142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) Rada Gminy
w Morzeszczynie uchwala, co nastêpuje:
§1
Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Morzeszczynie prowadz¹c¹ gospodarkê finansow¹ na zasadach jednostki bud¿etowej przekszta³ca siê w instytucjê kultury prowadz¹c¹ gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w
ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej o nazwie Gminne Biblioteka Publiczna.

STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MORZESZCZYNIE
I. Przepisy ogólne
§1
Gminna Biblioteka Publiczna w Morzeszczynie zwana
dalej bibliotek¹ dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539 zm. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r.
Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984),
2. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123 zm. z 2002 r. Nr 41, poz. 364),
3. niniejszego statutu.
§2
Biblioteka jest gminn¹ instytucj¹ kultury, wpisan¹ do
rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urz¹d
Gminy w Morzeszczynie.
Biblioteka posiada osobowoæ prawn¹.
§3
Siedziba Biblioteki znajduje siê w Morzeszczynie, a terenem jej dzia³alnoci jest gmina Morzeszczyn.
§4
Bezporedni nadzór na Bibliotek¹ sprawuje Wójt Gminy.

§2

§5

3. Gminna Biblioteka Publiczna ma swoj¹ siedzibê w
Morzeszczynie.
4. Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi dzia³alnoæ na
terenie gminy Morzeszczyn.

Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Gdañsku.
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.
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Poz. 1639, 1640
§6

Biblioteka u¿ywa do sygnowania ksi¹¿ek piecz¹tki okr¹g³ej zawieraj¹cej w otoku nazwê biblioteki a do sygnowania pism piecz¹tki pod³u¿nej zawieraj¹cej nazwê i adres biblioteki.
II. Cele i zadania biblioteki
§7
Biblioteka s³u¿y zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych spo³eczeñstwa oraz upowszechnianiu wiedzy
i rozwijaniu kultury.
§8
Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Biblioteki nale¿y:
1. Gromadzenie, opracowywanie materia³ów bibliotecznych, ze szczegó³owym uwzglêdnieniem materia³ów
dotycz¹cych w³asnego regionu.
2. Udostêpnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
wypo¿yczenie do domu oraz prowadzenie wypo¿yczeñ
miêdzybibliotecznych.
3. Organizowanie czytelnictwa i udostêpnianie materia³ów bibliotecznych ludziom niepe³nosprawnym.
4. Prowadzenie dzia³alnoci informacyjno-bibliograficznej.
5. Popularyzacja ksi¹¿ki i czytelnictwa.
6. Wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³eczeñstwa.
7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§9
Biblioteka podejmowaæ mo¿e inne dzia³ania wynikaj¹ce z potrzeb rodowiska lokalnego.
III. Organy biblioteki, organizacja, pracownicy
§ 10
Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej dzia³alnoci¹ reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz i jest za ni¹
odpowiedzialny. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Wójt
Gminy w Morzeszczynie.
§ 11
W Bibliotece zatrudnia siê pracowników dzia³alnoci
podstawowej i obs³ugi. W miarê potrzeby mog¹ byæ zatrudniani pracownicy administracyjni.
§ 12
Biblioteka prowadzi wypo¿yczalniê, czytelniê, filie biblioteczne w Dzier¿¹¿nie i Majewie, punkty biblioteczne
w Nowej Cerkwi i Rze¿êcinie.
§ 13
Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki oraz
zakres dzia³ania okrela dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
§ 14
Przy Bibliotece mo¿e dzia³aæ Ko³o Przyjació³ Biblioteki.
IV. Gospodarka finansowa biblioteki.
§ 15
Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielona i na-

Dziennik Urzêdowy
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byt¹ czêci¹ mienia oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków kieruj¹c siê zasadami efektywnoci ich wykorzystania.
§ 16
Biblioteka mo¿e zbywaæ rodki trwa³e. Przy zbywaniu
rodków trwa³ych stosuje siê odpowiednie przepisy dotycz¹ce przedsiêbiorstw pañstwowych.
§ 17
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan dzia³alnoci biblioteki. Sporz¹dzony przez dyrektora z zachowaniem wysokoci dotacji ustalonej
przez Radê Gminy.
2. Plan dzia³alnoci Biblioteki zawiera w miarê potrzeb:
plan us³ug, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych oraz plan inwestycji.
§ 18
1. Biblioteka pokrywa koszty bie¿¹cej dzia³alnoci i zobowi¹zania z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Biblioteki s¹: dotacje z bud¿etu Gminy,
wp³ywy z prowadzonej dzia³alnoci, rodki otrzymane
od osób fizycznych i prawnych oraz innych róde³.
3. Wysokoæ rocznej dotacji na dzia³alnoæ Biblioteki ustala Rada Gminy w Morzeszczynie.
§ 19
Wartoæ maj¹tku Biblioteki odzwierciedla fundusz Biblioteki, który odpowiada wartoci wydzielonego i nabytego mienia.
§ 20
Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
okrelonym dla jego nadania.
Morzeszczyn, dnia 30 grudnia 2002 r.

1640
UCHWA£A Nr IV/24/2002
Rady Gminy w Morzeszczynie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Nowa Cerkiew III, fragment wsi Nowa Cerkiew, czêæ dzia³ki Nr
166 w gminie Morzeszczyn
Na podstawie art. 7, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89/1994,
poz. 415, zm. Dz. U. Nr 106/1996, poz. 496, zm. Dz. U. Nr
111/1997, poz. 726) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1,
art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr
153, poz. 1271) Rada Gminy w Morzeszczynie uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Nowa Cerkiew III, fragment wsi Nowa Cerkiew, czêæ dzia³ki Nr 166 w gminie
Morzeszczyn
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2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1
przedstawiono na za³¹czniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwa³y
§2
Ustalenia szczegó³owe w formie karty terenu s¹ nastêpuj¹ce:
WIE NOWA CERKIEW GMINA MORZESZCZYN
1. KARTA TERENU Nowa Cerkiew III za³. 1 rys.planu
2. Po³o¿enie terenu i powierzchnia
wie Nowa Cerkiew czêæ dzia³ki Nr 166
w³asnoæ prywatna; pow. 1,7 ha
3. Funkcja
PE  teren powierzchniowej eksploatacji z³o¿a kredy jeziornej
KW wewnêtrzna droga dojazdowa
4. Warunki urbanistyczne
1. Eksploatacji z³o¿a metod¹ odkrywkow¹ dla celów
rolniczego nawo¿enia pól
2. Istniej¹ca zabudowa  nie wystêpuje
3. Projektowana zabudowa  nie przewiduje siê
4. Mo¿liwoæ ustawienia tymczasowego barakowozu
oraz kontenerowego ustêpu suchego na czas eksploatacji z³o¿a
5. Zasady obs³ugi infrastruktury
1. Dojazd z istniej¹cej drogi gminnej poprzez drogê wewnêtrzn¹ szer. 6,00m  jak na rysunku planu
2. Zaopatrzenie w wodê  z beczkowozu
3. Odprowadzenie cieków sanitarnych  kontenerowy ustêp suchy
4. Energia elektryczna  nie przewiduje siê
5. Ogrzewanie  nie wystêpuje
6. Utylizacja odpadów sta³ych  nie wystêpuje
6. Parkingi
Nie przewiduje siê
7. Warunki konserwatorskie
W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne
podczas eksploatacji z³o¿a nale¿y fakt ten niezw³ocznie zg³osiæ do Muzeum Archeologicznego w Gdañsku
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
1. Prowadzenie eksploatacji z³o¿a bez obni¿ania poziomu wody gruntowej
2. Po zakoñczeniu eksploatacji z³o¿a teren nale¿y zrekultywowaæ poprzez ukszta³towanie ³agodnego nachylenia dna przy brzegach
3. Powsta³y po rekultywacji zbiornik wodny nale¿y pozostawiæ do samoistnej ewolucji przyrodniczej
9. Strefy
1. Nie wystêpuj¹
2. Brak koniecznoci ustalenia filarów ochronnych
z uwagi na osuniêcie granicy obszaru górniczego i
z³o¿a od granicy s¹siedniej dzia³ki o 6,00 m oraz
10,00 m od rowu melioracyjnego przecinaj¹cego
dzia³kê Nr 166.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, sporz¹dzony w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik
graficzny Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
a) granica opracowanego planu,

b) granice terenu górniczego,
c) granica z³o¿a,
d) granica obszaru górniczego,
e) oznaczenie literowe terenu o ró¿nym przeznaczeniu,
f) filar ochronny.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci  30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Morzeszczyn do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Morzeszczyn,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych
wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art.29,
ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Morzeszczyn obszaru objêtego niniejszym planem.
§6
1. W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Morzeszczyn zatwierdzony
uchwa³¹ Rady Gminy w Morzeszczynie Nr XI/41/90
z dnia 30 marca 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16/90
z dnia 15 czerwca 1990 r.).
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Olech

1641
UCHWA£A Nr VI/18/2003
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Karczma.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art.
22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Nowa Karczma w brzmieniu
stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y
§2
Za³¹czniki nr 1 i 2 do Statutu Gminy Nowa Karczma
nie podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
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§3

1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
2. Z chwil¹ wejcia w ¿ycie niniejszego Statutu traci moc
uchwa³a Nr XVIII/99/96 Rady Gminy Nowa Karczma z
dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa Gdañskiego z 1998 r. nr 88, poz. 464.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski
Za³¹cznik
do uchwa³y nr VI/18/2003
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 31.01.2003 r.
STATUT GMINY
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Mieszkañcy gminy  stanowi¹ z mocy prawa wspólnotê samorz¹dow¹.
2. Siedzib¹ w³adz gminy jest Nowa Karczma.
3. Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni
11.333 ha.
Granice gminy zaznaczone s¹ na mapie pogl¹dowej
stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do statutu.
4. Gmina posiada herb.
5. Wzór herbu stanowi za³. nr 2 do niniejszego statutu.
6. Zasady u¿ywania herbu gminy okrela rada w odrêbnej uchwale.
§2
1. Gmina ma osobowoæ prawn¹.
2. Samodzielnoæ gminy podlega ochronie s¹dowej.
§3
Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:
a) gminie  nale¿y przez to rozumieæ wspólnotê samorz¹dow¹ oraz terytorium gminy Nowa Karczma,
b) radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Nowa
Karczma
c) radnym  nale¿y przez to rozumieæ cz³onka Rady Gminy Nowa Karczma,
d) przewodnicz¹cym rady  nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Rady Gminy Nowa Karczma,
e) wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Nowa
Karczma.
f) urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy Nowa
Karczma.
Rozdzia³ II
Jednostki pomocnicze gminy
§4
Jednostkami pomocniczymi gminy s¹ so³ectwa tworzone na podstawie uchwa³y rady. Rada ma prawo ³¹czyæ, dzieliæ i znosiæ so³ectwa:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a) z inicjatywy rady po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami, które odbywaj¹ siê w nastêpuj¹cych
formach:
 zebrañ,
 przyjmowania zg³oszeñ, uwag, wniosków i opinii do
projektu uchwa³y wy³o¿onego przez okres 14 dni w
siedzibie urzêdu.
b) z inicjatywy mieszkañców na wniosek co najmniej
1/10 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
§5
1. Przy podziale gminy na so³ectwa uwzglêdnia siê przede
wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniej¹ce wiêzi miêdzy mieszkañcami.
2. Granicê so³ectw, organizacjê, zakres i zasady ich dzia³ania okrelaj¹ odrêbne statuty poszczególnych so³ectw
uchwalone przez radê. Zasady i tryb wyboru so³tysa
i rady so³eckiej oraz ich odwo³ania okrela statut so³ectwa.
3. Rada odrêbn¹ uchwa³¹ mo¿e przekazaæ so³ectwu wyodrêbnion¹ czêæ mienia komunalnego, któr¹ so³ectwo zarz¹dza w granicach zwyk³ego zarz¹du, korzysta
z niej oraz rozporz¹dza pochodz¹cymi z niej okrelonymi dochodami, w zakresie i na zasadach szczegó³owo okrelonych w statucie so³ectwa.
4. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³tysów i rad so³eckich sprawuje rada oraz wójt. Dzia³alnoæ finansow¹ so³ectwa
nadzoruje skarbnik gminy.
5. So³tys mo¿e uczestniczyæ w pracach rady gminy na
zasadach okrelonych w regulaminie rady gminy, bez
prawa udzia³u w g³osowaniu.
§6
Jednostkami pomocniczymi gminy s¹ nastêpuj¹ce
so³ectwa: Bêdomin, Grabowo, Grabówko, Grabowska
Huta, Jasiowa Huta, Liniewko, Lubañ, Nowa Karczma,
Nowy Barkoczyn, Rekownica, Skrzyd³owo, Stary Barkoczyn, Szatarpy, Szpon, Sztofrowa Huta, Szumle Królewski, Szumle Szlachecki.
§7
1. Gmina podejmuje dzia³ania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej wród mieszkañców
gminy, w tym zw³aszcza wród m³odzie¿y.
2. Rada Gminy na wniosek zainteresowanych rodowisk
mo¿e wyraziæ zgodê na utworzenie m³odzie¿owej rady
gminy maj¹cej charakter konsultacyjny.
3. Rada Gminy, powo³uj¹c m³odzie¿ow¹ radê gminy, nadaje jej statut okrelaj¹cy tryb wyboru jej cz³onków i zasady dzia³ania.
Rozdzia³ III
Zakres dzia³ania i zadania gminy
§8
Zakres dzia³ania gminy obejmuje wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów.
§9
Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów, gmina wykonuje we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
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§ 10
1. Gmina w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb jej
mieszkañców realizuje zadania w³asne, zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej wynikaj¹cej z ustaw
szczegó³owych oraz zadania przejête od administracji
rz¹dowej w drodze porozumienia.
2. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z zakresu w³aciwoci województwa na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
3. Zadania zlecone oraz przejête w drodze porozumienia
s¹ wykonywane po zapewnieniu rodków finansowych
na ich realizacjê przez administracjê rz¹dow¹, województwa lub powiatu.
§ 11
1. W celu wykonania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki
organizacyjne, a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.
2. Gmina mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoci
publicznej wy³¹cznie w przypadkach okrelonych w
odrêbnej ustawie.
3. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi
Sekretarz Gminy.
§ 12
1. Rada Gminy uchwala statut gminnej jednostki organizacyjnej.
2. Statut jednostki organizacyjnej okrela m.in. nazwê,
zakres dzia³ania, siedzibê, zakres wyposa¿enia jej w
maj¹tek trwa³y oraz zakres uprawnieñ dotycz¹cych
rozporz¹dzania tym maj¹tkiem.
3. Zatrudnienie i zwolnienie kierowników tych jednostek
nale¿y do wójta.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez
wójta. Do czynnoci przekraczaj¹cych zakres pe³nomocnictwa potrzebna jest zgoda wójta.
§ 13
1. Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
2. W celu wspierania idei samorz¹du terytorialnego oraz
obrony wspólnych interesów gmina mo¿e przystêpowaæ do stowarzyszeñ w tym równie¿ z powiatami i województwami.
3. Gmina, zwi¹zek miêdzygminny oraz stowarzyszenie
jednostek samorz¹du terytorialnego mog¹ sobie wzajemnie b¹d innym jednostkom samorz¹du terytorialnego udzielaæ pomocy, w tym pomocy finansowej.

³¹cznie w drodze referendum w sprawach o odwo³anie organów gminy przed up³ywem kadencji lub samoopodatkowania mieszkañców na cele publiczne.
Referendum mo¿e byæ przeprowadzone w ka¿dej innej sprawie wa¿nej dla gminy.
3. Zasady i tryb przeprowadzania referendum s¹ okrelone w rozdziale V statutu.
§ 15
1. Organami gminy s¹ rada gminy oraz wójt.
2. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia
jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
3. Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji,
wstêpu na sesje rady gminy i posiedzenia jej Komisji,
a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów gminy i Komisji rady gminy.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 s¹ przechowywane w Biurze Obs³ugi Rady. Obywatelom udostêpnia siê na ich wniosek dokumenty wynikaj¹ce z wykonywania zadañ publicznych, umo¿liwia im siê ich przegl¹danie i sporz¹dzanie z nich notatek i odpisów.
5. Wniosek o udostêpnienie protokó³ów z posiedzeñ organów Gminy sk³ada siê odpowiednio do Przewodnicz¹cego Rady lub Wójta.
6. Odmowa udostêpnienia dokumentów mo¿e wynikaæ
tylko z ustaw. Odmowa udostêpnienia dokumentów
nastêpuje w formie pisemnej, z podaniem jej podstawy prawnej, nie póniej ni¿ w ci¹gu 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku o udostêpnienie.
7. Ograniczeniu dostêpu do informacji lub dokumentów
podlegaj¹ sprawy za³atwiane w drodze decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych, wobec których maj¹ zastosowanie przepisy kodeksu postêpowania administracyjnego.
8. Organy gminy wykonuj¹ swoje zadania przy pomocy
urzêdu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 16
1. Rada gminy zwana dalej rad¹ jest organem stanowi¹cym i kontrolnym gminy z wy³¹czeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkañców w drodze referendum.
2. Organem wykonawczym gminy jest wójt.
§ 17

Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna
oraz tryb pracy organów gminy

1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada w formie
uchwa³.
2. Uchwa³y organów gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w g³osowaniu jawnym, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
3. W przypadku nie cierpi¹cym zw³oki przepisy porz¹dkowe mo¿e wydaæ wójt w formie zarz¹dzenia, które
podlega zatwierdzeniu na najbli¿szym posiedzeniu rady
gminy.

§ 14

§ 18

1. W³adza w gminie nale¿y do mieszkañców, którzy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym
lub za porednictwem organów gminy.
2. Rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym podejmowane s¹ poprzez wybory organów gminy oraz wy-

Rada okrela organizacjê wewnêtrzn¹ oraz podstawowe kierunki dzia³ania gminy.
§ 19
1. Kadencja rady trwa 4 lata licz¹c od dnia wyborów.
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2. Rada liczy 15-tu radnych.
§ 20

1. Rada gminy wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego oraz 1-2 wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego i nie wyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego, zadania przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
3. Odwo³anie przewodnicz¹cego rady i wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady gminy w trybie okrelonym w
ust. 1.
4. W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji nie póniej ni¿ w ci¹gu
1 m-ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
5. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 5 w ci¹gu
1 m-ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez radê gminy z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym podjêta jest
uchwa³a.
§ 21
1. Rada obraduje na sesjach zwo³anych przez przewodnicz¹cego w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz
na kwarta³. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³. Rada
gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
2. Przewodnicz¹cy rady jest zobowi¹zany zwo³aæ sesjê
na wniosek wójta, grupy radnych stanowi¹cej, co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady, w ci¹gu 7 dni od
dnia z³o¿enia wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okrelone w ust. 1 w zdaniu drugim.
3. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie okrelonym w ust. 2 stosuje siê przepis ust. 1 zdanie trzecie, z tym ¿e dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
4. Na wniosek wójta, przewodnicz¹cy rady gminy jest
obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji rady gminy projekt uchwa³y, je¿eli wp³yn¹³
on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji rady.
5. Sesje rady s¹ otwarte, wstêp na salê obrad maj¹ wszyscy zainteresowani.
6. Rada postanawia o wy³¹czeniu jawnoci obrad w przypadkach okrelonych ustawami.
7. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady do czasu wyboru
Przewodnicz¹cego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
§ 22
Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje wójtowi, komisjom, klubom oraz grupie radnych w sk³adzie co najmniej
1/4 ustawowego sk³adu rady.
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§ 23

Tryb przygotowania sesji oraz sposób jej prowadzenia
zosta³ szczegó³owo okrelony w regulaminie rady stanowi¹cym za³¹cznik nr 3 do Statutu.
§ 24
1) Do w³aciwoci rady gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania gminy o ile ustawy
nie stanowi¹ inaczej.
2) Do wy³¹cznej w³aciwoci rady gminy nale¿y:
a) uchwalenie statutu gminy i statutu so³ectwa,
b) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,
c) powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz sekretarza gminy  na wniosek wójta,
d) powo³ywanie kierownika urzêdu stanu cywilnego,
e) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytu³u,
f) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
g) uchwalanie programów gospodarczych,
h) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych,
zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
i) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych przepisach,
j) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
gminy przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
dotycz¹cych:
 okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, o ile
ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad wójt mo¿e dokonywaæ tych
czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ rady gminy,
 emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
 zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
 ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez
wójta w roku bud¿etowym,
 zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê
ustalon¹ corocznie przez radê gminy,
 tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni
oraz ich rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
 okrelania zasad wnoszenia, cofania i zdobywania udzia³ów i akcji przez wójta,
 tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
 ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez wójta w roku bud¿etowym,
k) okrelanie wysokoci sumy, do której wójt mo¿e
samodzielnie zaci¹gn¹æ zobowi¹zania,
l) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej, a tak¿e zadañ z zakresu w³aciwoci powiatu oraz województwa
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m) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania
z innymi gminami w tym uchwalania statutu zwi¹zku gmin oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego
maj¹tku,
n) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych
zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych
o) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia
pomników,
p) nadawanie honorowego obywatela gminy,
q) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów
r) powo³ywanie sta³ych i doranych komisji do okrelonych zadañ, ustalanie przedmiotu ich dzia³ania
oraz sk³adu osobowego,
s) uchwalanie aktów prawa miejscowego w granicach
ustawowego upowa¿nienia,
t) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady.

3.

4.

§ 25
1. Wewnêtrznymi organami rady s¹ komisje rady.
2. Rada nie mo¿e przekazaæ komisjom swoich uprawnieñ
do decydowania w jej imieniu.
§ 26
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
a) komisja rewizyjna,
b) komisja bud¿etu i rozwoju gospodarczego,
c) komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki,
d) komisja rolnictwa i ochrony rodowiska,
e) komisja bezpieczeñstwa, zdrowia, opieki spo³ecznej
i spraw socjalnych.
2. Liczbê cz³onków komisji, ich sk³ad osobowy oraz szczegó³owy zakres dzia³ania, rada okrela w odrêbnej
uchwale.
3. Przewodnicz¹cego ze swego grona wybiera i odwo³uje komisja. Komisje pracuj¹ wed³ug ustalonych przez
siebie regulaminów.
4. Rada gminy mo¿e zrezygnowaæ z powo³ania poszczególnych komisji sta³ych, jak równie¿ powo³aæ w miarê
potrzeb inn¹ komisjê sta³¹.
§ 27
Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
a) Opiniowanie projektów uchwa³ rady gminy oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonywaniem w zakresie
kompetencji komisji,
b) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
c) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radê oraz spraw przedk³adanych przez cz³onków komisji i obywateli,
d) przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków
mieszkañców w sprawach dzia³alnoci rady w zakresie kompetencji komisji,
§ 28
1. Do zadañ komisji rewizyjnej nale¿y kontrola dzia³alnoci wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych
i jednostek pomocniczych gminy.
2. W szczególnoci komisja rewizyjna:
a) opiniuje wykonanie bud¿etu gminy,

5.
6.

7.

b) wystêpuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi,
wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionaln¹ izbê obrachunkow¹,
c) przeprowadza kontrolê o charakterze doranym na
zlecenie i w zakresie okrelonym przez radê gminy,
d) opiniuje wnioski organów gminy dotycz¹ce zamiaru powierzenia radnemu wykonywania pracy na
podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej
albo udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
nie objêtym przepisami o zamówieniach publicznych.
W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ 3 osoby, wybierane zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów sporód cz³onków rady
gminy. Cz³onkostwa w komisji nie mo¿na ³¹czyæ z funkcjami: przewodnicz¹cego rady i wiceprzewodnicz¹cego. Przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej wybieraj¹
sporód siebie cz³onkowie komisji w g³osowaniu jawnym na pierwszym posiedzeniu zwo³anym przez przewodnicz¹cego rady gminy.
W przypadku koniecznoci dokonania zmian osobowych w sk³adzie komisji dotycz¹cych przewodnicz¹cego komisji w trakcie trwania kadencji przepis ust. 3
stosuje siê odpowiednio.
Dla wykonania zadañ bêd¹cych w kompetencji komisji rewizyjnej przewodnicz¹cy zwo³uje jej posiedzenie
w miarê potrzeby nie rzadziej ni¿ 2 razy w ci¹gu roku.
Uchwa³y komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w g³osowaniu jawnym. Dla prawomocnoci obrad
komisji wymagana jest obecnoæ co najmniej po³owy
sk³adu osobowego.
W sprawach skomplikowanych komisja ma prawo zasiêgn¹æ opinii ekspertów i innych kompetentnych osób
z dziedziny, której sprawa dotyczy.
§ 29

1. Rada ze swojego grona mo¿e powo³ywaæ komisje dorane do realizacji okrelonych zadañ.
2. Zakres dzia³ania i kompetencje oraz sk³ad osobowy
komisji doranych okrela rada w uchwale o ich powo³aniu.
§ 30
1. Komisje podlegaj¹ radzie, której przedstawiaj¹ na pocz¹tku roku kalendarzowego plany pracy, a tak¿e przynajmniej raz w roku sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
2. W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji, sk³adaæ wnioski, bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
§ 31
1. Utrzymywanie sta³ej ³¹cznoci z mieszkañcami oraz ich
organizacjami a w szczególnoci przyjmowanie od nich
do rozpatrzenia przez w³aciwe organy gminy postulatów i wniosków jest podstawowym obowi¹zkiem
radnego. Radny nie jest zwi¹zany instrukcjami wyborców.
2. Radni winni wspó³dzia³aæ z jednostkami pomocniczymi gminy (so³ectwa) i informowaæ mieszkañców o poczynaniach w³adz samorz¹dowych.
3. Radni zobowi¹zani s¹ braæ udzia³ w pracach rady i jej
komisjach oraz tych instytucji samorz¹dowych, do których zostali wybrani lub desygnowani.
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§ 32

Radni mog¹ organizowaæ kluby do opracowywania
spraw i przygotowywania wniosków oraz projektów
uchwa³ na nastêpuj¹cych zasadach:
a) klub mo¿e zorganizowaæ co najmniej 4 cz³onków,
b) wewnêtrzn¹ organizacjê i tryb dzia³ania klubu okrelaj¹ jego cz³onkowie,
c) klub reprezentuje jego przewodnicz¹cy wybrany sporód cz³onków klubu lub wyznaczona przez niego osoba,
d) o fakcie utworzenia, rozwi¹zania, sk³adzie osobowym
i zmianach w sk³adzie, przewodnicz¹cy klubu obowi¹zany jest poinformowaæ radê gminy na najbli¿szym
posiedzeniu rady.
§ 33
Poza obowi¹zkami i uprawnieniami okrelonymi w
ustawie radny mo¿e:
a) domagaæ siê wniesienia pod obrady rady spraw wynikaj¹cych z postulatów i wniosków wyborców,
b) podejmowaæ dzia³ania i sk³adaæ wnioski w organach
i jednostkach organizacyjnych na terenie gminy,
c) ¿¹daæ pomocy wójta i urzêdu w sprawach wynikaj¹cych z dzia³alnoci radnego, w szczególnoci informacji o planach bud¿etowo  gospodarczych i ich realizacji, wydanych rozstrzygniêciach i decyzjach dotycz¹cych mieszkañców, a tak¿e okazania dokumentów znajduj¹cych siê w posiadaniu urzêdu, je¿eli prawo tego
nie zabrania.
§ 34
1. Za udzia³ w pracach rady oraz w posiedzeniach komisji na zasadach spo³ecznych radnemu przys³uguje
zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych i diety wg zasad
okrelonych w odrêbnej uchwale rady.
2. Nale¿noci, o których mowa w ust. 1 przys³uguj¹ce
przewodnicz¹cemu i wiceprzewodnicz¹cym mog¹ byæ
zrycza³towane uchwa³¹ rady.
3. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej za udzia³ w pracach rady mo¿e otrzymaæ
zwrot kosztów podró¿y oraz dietê na zasadach okrelonych odrêbn¹ uchwa³¹
§ 35
1. Obs³ugê techniczno  organizacyjn¹ rady, komisji oraz
radnych sprawuje wójt.
2. Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy
rady i jej organów zawiera regulamin rady gminy stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do niniejszego Statutu.
§ 36
1. Uchwa³a rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi
absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania wójta.
2. Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu rady gminy. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nieudzieleniu absolutorium.
3. Rada gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzaniu
referendum w sprawie odwo³ania wójta z przyczyny
okrelonej powy¿ej na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿
po up³ywie 14-tu dni od dnia podjêcia uchwa³y w spra-
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wie nieudzielenia wójtowi absolutorium, po zapoznaniu siê z opiniami komisji rewizyjnej i regionalnej izby
obrachunkowej oraz z uchwa³¹ regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwa³y rady gminy o nieudzieleniu absolutorium i po wys³uchaniu wyjanieñ wójta.
4. Rada gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwo³ania wójta z przyczyny
innej ni¿ nieudzielenie wójtowi absolutorium jedynie
na wniosek 1/4 ustawowego sk³adu rady w trybie okrelonym ustaw¹.
§ 37
Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzêdu
gminy. Organizacjê i zasady funkcjonowania urzêdu okrela regulamin organizacyjny urzêdu nadany przez wójta
w drodze zarz¹dzenia.
§ 38
1. Wójt wykonuje uchwa³y rady i zadania gminy okrelone przepisami prawa.
2. W realizacji zadañ w³asnych gminy wójt podlega wy³¹cznie radzie gminy.
§ 39
Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w urzêdzie gminy oraz jednostkach administracyjnych gminy s¹
osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:
a) wyboru  wójt,
b) powo³ania  zastêpca wójta, sekretarz, skarbnik gminy,
c) mianowania oraz umowy o pracê pozostali pracownicy.
§ 40
1. Ustalenie wynagrodzenia dla wójta dokonuje rada w
drodze uchwa³y.
2. Czynnoci w pozosta³ych sprawach z zakresu prawa
pracy wobec wójta dokonuje przewodnicz¹cy rady.
§ 41
1. Owiadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo wójt, albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia zastêpca wójta
samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹ przez wójta
osob¹.
2. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby
przez niego upowa¿nionej.
§ 42
1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie urzêdu
oraz organizuje pracê urzêdu. Prowadzi sprawy gminy
powierzone przez wójta.
2. Skarbnik wykonuje funkcjê g³ównego ksiêgowego bud¿etu.
3. Szczególne zasady podzia³u zadañ i kompetencji pomiêdzy kierownictwo urzêdu okrela regulamin organizacyjny urzêdu gminy.
Rozdzia³ V
Zasady i tryb przeprowadzania referendum
§ 43
1. O najistotniejszych sprawach gminy decyduj¹ jej mieszkañcy w formie referendum.
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2. Referendum mo¿e byæ zwo³ane w ka¿dej sprawie wa¿nej dla gminy.
3. Do wy³¹cznej w³aciwoci referendum nale¿y podejmowanie rozstrzygniêæ w sprawach:
a) samoopodatkowanie mieszkañców na cele publiczne,
b) odwo³ania organów gminy przed up³ywem kadencji.
§ 44
Referendum polega na udzieleniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie, przedstawione na urzêdowej karcie do g³osowania, albo na dokonaniu wyboru pomiêdzy zaproponowanymi wariantami.
§ 45
W referendum mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie mieszkañcy gminy posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
§ 46
1. Referendum przeprowadza rada z w³asnej inicjatywy
lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2. Referendum jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.
3. W wyniku referendum przechodzi wariant, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów. jest
rozstrzygaj¹cy, je¿eli za jednym rozwi¹zaniem w sprawie poddanej pod g³osowanie oddano wiêcej ni¿ po³owê wa¿nych g³osów.
§ 47
1. Uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum rada podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci
co najmniej po³owy ustawowej liczby radnych, chyba
¿e ustawa stanowi inaczej.
2. Uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum rada podaje
niezw³ocznie do wiadomoci mieszkañców gminy oraz
og³asza w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 48
Kalendarz czynnoci zwi¹zanych z przeprowadzeniem
referendum okrela rada.
§ 49
Do przeprowadzenia referendum i ustalenia jego wyników rada gminy powo³uje gminn¹ komisjê ds. referendum oraz komisje obwodowe na zasadach okrelonych
przez radê gminy.
§ 50
Koszty zwi¹zane z przeprowadzeniem referendum pokrywa siê z bud¿etu gminy.

2. Projekt bud¿etu przygotowuje wójt, uwzglêdniaj¹c zasady prawa bud¿etowego i wskazówki rady gminy. Bez
zgody wójta rada gminy nie mo¿e wprowadziæ w projekcie bud¿etu gminy zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanieniami wójt przedk³ada radzie
gminy i przesy³a projekt do wiadomoci regionalnej
izbie obrachunkowej.
3. Bud¿et jest uchwalany do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
4. W przypadku nie zachowania zapisu ust. 3, do czasu
uchwalenia bud¿etu przez radê, jednak nie póniej ni¿
do dnia 31 marca roku bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu przed³o¿ony
radzie.
5. Za prawid³ow¹ gospodarkê gminy odpowiada wójt.
6. Gospodarka finansowa jest jawna. Wójt niezw³ocznie
og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
§ 53
Procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaje i szczegó³owoæ materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi okrela rada.
§ 54
Rada gminy mo¿e wyodrêbniæ w bud¿ecie rodki bud¿etowe do dyspozycji jednostek pomocniczych, których
wydatkowanie okrela uchwa³a bud¿etowa.
§ 55
Sprawozdanie z dzia³alnoci finansowej gminy podlega sprawdzeniu przez komisjê rewizyjn¹, przed udzieleniem wójtowi absolutorium.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 56
Zmiany w statucie dokonuje rada w trybie uchwa³y.
§ 57
1. Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego
okrela odrêbna ustawa.
2. Urz¹d prowadzi zbiór przepisów gminnych dostêpnych
do powszechnego wgl¹du.
§ 58

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa gminy

1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracy organów
gminy (protoko³y, ewidencje itp.) reguluj¹ odrêbne
przepisy (instrukcja kancelaryjna) lub decyzje wójta w
zakresie nie uregulowanym instrukcj¹.
2. Zasady obs³ugi interesantów przez organy gminy, w
szczególnoci udzielania informacji urzêdowych, udostêpniania dzienników urzêdowych, zbioru przepisów
gminnych okrela regulamin organizacyjny urzêdu.

§ 52

§ 59

1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu gminy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie
maj¹ zastosowanie przepisy ustaw:

§ 51
Szczegó³owe zasady i tryb przeprowadzenia referendum okrela regulamin referendum przyjêty przez radê
gminy w formie uchwa³y.
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a) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym(tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
b) ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z pón.
zm.).
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski

2. Na ostatniej sesji w roku, Rada Gminy na wniosek Przewodnicz¹cego uchwala ramowy plan pracy i sposoby
jego realizacji w nastêpnym roku.
3. Rada Gminy w ka¿dym czasie mo¿e dokonaæ zmian
i uzupe³nieñ planów wskazanych w ust. 1 i 2.

REGULAMIN
Rady Gminy Nowa Karczma

1. Sesje przygotowuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub
z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy, proponuj¹c projekt porz¹dku obrad, miejsce, dzieñ i godzinê
rozpoczêcia sesji.
2. O terminie i miejscu obrad Rady Gminy powiadamia
siê jej cz³onków najpóniej na 7 dni przed terminem
obrad, listownie lub w inny skuteczny sposób.
3. W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ projekt porz¹dku obrad oraz za³¹czyæ projekty uchwa³ i inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad, przy czym
zawiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu lub sprawozdania z
wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na
14 dni przed sesj¹.
4. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w
§ 7 pkt 2 i 3 Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji mo¿e byæ z³o¿ony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad przed przyst¹pieniem do
uchwalenia porz¹dku obrad.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady Gminy powinno byæ podane do publicznej
wiadomoci przez wywieszenie informacji w budynku
urzêdu gminy i w so³ectwach.

stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do Statutu Gminy Nowa Karczma

I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin wydany na podstawie § 23 Statutu Gminy
Nowa Karczma okrela tryb dzia³ania Rady, sposób obradowania na sesjach i podejmowania uchwa³ przez Radê.
§2
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym wspólnoty samorz¹dowej z wy³¹czeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkañców w drodze referendum.
2. Rada Gminy dzia³a na sesjach, przy pomocy komisji
Rady.
3. Komisje Rady dzia³aj¹ pod kontrol¹ Rady Gminy, przedk³adaj¹ jej plan pracy oraz sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
II. Zasady ogólne sesji Rady Gminy
§3
Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwa³
wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone
w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach prawnych wydanych na podstawie
ustaw.
§4
1. Rada Gminy odbywa sesje zwyczajne w iloci potrzebnej do wykonania zadañ Rady nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje umieszczone w planach
pracy Rady Gminy.
3. Sesjami zwyczajnymi mog¹ byæ tak¿e sesje nieprzewidziane w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie przewidzianym w § 7 regulaminu.
§5
1. Rada Gminy mo¿e odbywaæ sesje nadzwyczajne zwo³ywane na wniosek 1/4 ustawowego sk³adu Rady lub
na wniosek wójta dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia
spraw szczególnie wa¿nych i pilnych dla gminy.
2. Wniosek o zwo³anie sesji sk³ada siê na pimie, podaj¹c porz¹dek obrad wraz z projektem uchwa³.
3. Sesja nadzwyczajna zwo³ywana jest w terminie do 7
dni od dnia z³o¿enia wniosku.
§6
1. W okresie 6 miesiêcy od rozpoczêcia kadencji, Rada
Gminy na wniosek Przewodnicz¹cego Rady, okrela
uchwa³¹ g³ówne kierunki pracy i sposoby realizacji zadañ Rady.

III. Przygotowanie sesji
§7

§8
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady Gminy w
uzgodnieniu z Wójtem ustala szczegó³ow¹ listê osób
zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach rady zobowi¹zany jest uczestniczyæ wójt lub
jego zastêpca oraz inni pracownicy wyznaczeni przez
wójta.
§9
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie Gminy wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu
i odbyciu sesji.
§ 10
1. Sesje Rady Gminy s¹ jawne.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e
byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w
tym celu miejsca.
§ 11
1. Ograniczenie jawnoci dzia³ania rady wynika wy³¹cznie z ustaw. Je¿eli jawnoæ sesji lub jej czêci zostaj¹
wy³¹czone, Rada Gminy obraduje przy drzwiach zamkniêtych, przy czym osoby zaproszone do udzia³u w
sesji w myl § 8 regulaminu obrad mog¹ byæ obecne
na sesji.
2. Wy³¹czenie jawnoci nastêpuje w drodze uchwa³y Rady
Gminy.
§ 12
Rada Gminy mo¿e obradowaæ i podejmowaæ uchwa³y
przy obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1641

 4220 

rady (quorum) chyba, ¿e ustawa o samorz¹dzie gminnym
stanowi inaczej.
§ 13
1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie
posiedzenia przewodnicz¹cy przerywa obrady i je¿eli
nie mo¿na zwo³aæ quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym, ¿e uchwa³y podjête do
tego momentu zachowuj¹ swoj¹ moc.
2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady, odnotowuje siê w protokóle.
3. Radni, którzy doprowadzili do sytuacji wskazanej w ust.
1 trac¹ prawo do diety.
§ 14
1. Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu.
Jednak¿e na wniosek przewodnicz¹cego obrad Rady
Gminy b¹d radnych rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej
sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na
niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie Gminy w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
§ 15
Sesje otwiera, prowadzi i zamyka obrady przewodnicz¹cy Rady Gminy, a w razie jego nieobecnoci lub gdy
zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach  wiceprzewodnicz¹cy.
IV. Zasady Obradowania
§ 16
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez przewodnicz¹cego formu³y: otwieram sesjê Rady Gminy
Nowa Karczma.
2. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady, wyznaczaj¹c
nowy b¹d przewidywalny termin sesji. W protokole
odnotowuje siê przyczyny z powodu których sesja nie
odby³a siê.
§ 17
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad Przewodnicz¹cy Rady przedstawia do przyjêcia przez radnych projekt porz¹dku obrad Rady Gminy.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie, b¹d zmianê projektu
porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ ka¿dy radny.
3. Uchwalenie porz¹dku obrad nastêpuje w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
4. Po przyjêciu porz¹dku obrad Rada Gminy dokonuje
przyjêcia protoko³u z ostatniej sesji.
§ 18
1. W porz¹dku obrad na pocz¹tku ka¿dej sesji przewiduje siê zg³oszenie interpelacji przez radnych, a tak¿e krótk¹ informacjê przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach
podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym.

2. Interpelacje sk³ada siê w istotnych sprawach wspólnoty samorz¹dowej, przy czym winne one byæ sformu³owane jasno i zwiêle.
3. W miarê mo¿liwoci Wójt lub upowa¿niona prze niego
osoba udziela odpowiedzi na interpelacjê najpóniej
na nastêpnej sesji.
4. Interpelacje mog¹ byæ z³o¿one na pimie na rêce przewodnicz¹cego obrad bezporednio przed rozpoczêciem sesji lub w okresie miêdzy sesjami na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
5. Na wniosek radnego Rada Gminy mo¿e w³¹czyæ sprawê rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelacjê do
porz¹dku obrad najbli¿szej sesji.
§ 19
1. Porz¹dek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy winien
obejmowaæ sprawozdanie wójta z wykonania uchwa³
Rady Gminy oraz krótk¹ informacjê z okresu jego dzia³ania w okresie miêdzysesyjnym.
2. Przewiduje siê sk³adanie sprawozdañ komisji Rady
Gminy przez Przewodnicz¹cego Komisji lub wyznaczonego przez komisjê sprawozdawcê.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy obrad prowadzi je wed³ug uchwalonego porz¹dku otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów, w uzasadnionych wypadkach za
zgod¹ Rady mo¿e dokonaæ zmian w kolejnoci realizacji poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, mo¿e tak¿e w uzasadnionych przypadkach udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
§ 21
1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e czyniæ radnym uwagi, dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w
szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
rozmówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, przewodnicz¹cy
przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.
§ 22
1. Na wniosek radnego przewodnicz¹cy przyjmuje do
protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym niezw³ocznie Radê.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególnoci:
a) stwierdzenia quorum,
b) zdjêcia okrelonego tematu z porz¹dku obrad,
c) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
d) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
e) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
f) przeliczenia g³osów,
g) w sprawie przestrzegania regulaminu obrad.
3. Wnioski formalne przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie cz³onków Rady Gminy, po dopuszczeniu w
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dyskusji dwóch g³osów za i dwóch g³osów przeciwko wnioskowi, po czym rozstrzyga siê sprawê w g³osowaniu zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
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9. Wyci¹gi z przyjêtego protoko³u przekazuje wójt jednostkom organizacyjnym, które s¹ nimi zainteresowane lub
zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ.

§ 23

§ 28

1. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu osobie sporód zaproszonych goci lub publicznoci, przy czym
przepisy § 21 stosuje siê odpowiednio.
2. Po uprzednim ostrze¿eniu przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód zaproszonych goci lub publicznoci, które swoim zachowaniem
lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.

Obs³ugê sesji (protoko³owanie, wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów, itp.) sprawuje wyznaczony przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy.

§ 24
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy obrad koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê: zamykam
sesjê Rady Gminy Nowa Karczma.
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.
§ 25
1. Po og³oszeniu zamkniêcia sesji przez przewodnicz¹cego obrad Rada Gminy jest zwi¹zana uchwa³ami podjêtymi w tej sesji.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtych uchwa³ mo¿e nast¹piæ tylko w drodze odrêbnej uchwa³y.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê do oczywistych
omy³ek.
§ 26
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla danego miejsca.

§ 29
1. Protokó³ z sesji Rady Gminy powinien odzwierciedlaæ
jej rzeczywisty przebieg, a w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, nazwisko i imiê przewodnicz¹cego i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci uchwa³,
c) nazwiska i imiona nieobecnych cz³onków Rady
Gminy z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
d) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
e) uchwalony porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych jak równie¿ uchwalonych wniosków a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów za, przeciw i wstrzymujê siê,
h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego od treci uchwa³y,
i) podpis przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
2. Protokó³y numeruje siê kolejnymi cyframi arabskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji
i oznaczeniem roku kalendarzowego.

§ 27

V. Tryb g³osowania

1. Pracownik Urzêdu Gminy z ka¿dej sesji Rady Gminy
sporz¹dza protokó³ obrad, w którym musz¹ byæ odnotowane podejmowane rozstrzygniêcia.
2. Do protokó³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê Gminy uchwa³, z³o¿one na pimie usprawiedliwienie osób nieobecnych, owiadczenia i inne
dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego.
3. Odpis protokó³u z kopiami uchwa³ dorêcza siê wójtowi najpóniej w ci¹gu 5 dni od dnia zakoñczenia sesji.
4. Protokó³ z sesji wyk³ada siê do wgl¹du radnym w biurze Przewodnicz¹cego Rady.
5. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji,
do momentu zatwierdzenia, radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich
uwzglêdnieniu rozstrzyga przewodnicz¹cy po wys³uchaniu protokolanta.
6. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 5 nie bêdzie uwzglêdniony wnioskodawca mo¿e odwo³aæ siê do Rady Gminy.
7. Protokó³ z sesji przechowuje siê w biurze pracownika
prowadz¹cego obs³ugê Rady Gminy.
8. Po przyjêciu protoko³u przez radê, ka¿dy mieszkaniec
gminy ma prawo wgl¹du do protoko³u, robienia notatek i odpisów z wyj¹tkiem czêci protoko³u, który dotyczy tajnoci obrad Rady Gminy.

§ 30
1. W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie radni.
2. Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu w radzie
ani w komisji, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
§ 31
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza przewodnicz¹cy obrad przeliczaj¹c g³osy oddane za, przeciw i wstrzymuj¹ce siê, sumuj¹c je, porównuj¹c z list¹ radnych
obecnych na sesji z uwzglêdnieniem ze sk³adem lub
ustawowym sk³adem rady, nakazuj¹c odnotowanie
wyników g³osowania w protokole.
3. Do przeliczenia g³osów przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ radnego.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy
obrad.
§ 32
1. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadku wyboru i odwo³ania przewodnicz¹cego Rady Gminy i wiceprzewodnicz¹cych oraz gdy ustawa tak stanowi.
2. W g³osowaniu tajnym, radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady Gminy, przy czym
ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo
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g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Gminy komisja skrutacyjna z wybranym sporód siebie
przewodnicz¹cym komisji.
Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.
Karty z oddanymi g³osami i protokó³ z g³osowania stanowi¹ za³¹czniki do protokó³u obrad sesji.
§ 33

1. Uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie
odwo³ania wójta rada gminy podejmuje w g³osowaniu imiennym.
2. Rada ka¿dorazowo okrela w drodze odrêbnej uchwa³y sposób przeprowadzenia g³osowania imiennego.
§ 34
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza zebranym proponowan¹ treæ w taki sposób, aby jej redakcja by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci, co do intencji
wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci przewodnicz¹cy poddaje pod
g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, który mo¿e 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 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.
§ 35
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ iloæ g³osów za ni¿ przeciw, g³osów wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie bierze siê pod uwagê.
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 (tzn. przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê).
§ 36
1. Ka¿dy z dwóch wniosków przeciwstawnych poddaje
siê pod g³osowanie wy³¹cznie za. Podobnie postêpuje Przewodnicz¹cy obrad w przypadku kilku ró¿nych
wniosków w danej sprawie. Ka¿demu radnemu przypada wówczas tylko jeden g³os.
2. Za przyjêty uznaje siê ten wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
VI. Komisje Rady Gminy
§ 37
Komisje Rady Gminy podejmuj¹ i realizuj¹ wszystkie
przedsiêwziêcia objête w³aciwoci¹ Rady, które s³u¿¹
wykonaniu jej zadañ.

§ 38
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi Komisjami Rad innych Gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z organizacjami spo³ecznymi i zawodowymi, dzia³aj¹cymi na obszarze gminy.
3. Komisje podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie opinii
i wniosków przedk³adanych Radzie Gminy do uchwalenia.
4. Rada gminy w ka¿dym czasie mo¿e zleciæ zwo³anie
komisji, zleciæ jej okrelone zadania oraz wymagaæ
sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
§ 39
1. Pracami Komisji kieruje przewodnicz¹cy Komisji lub
jego zastêpca, przy czym uprawnienia zastêpcy przewodnicz¹cego dotycz¹ tylko wewnêtrznego toku prac
Komisji.
2. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach, w których dla ich
prawomocnoci winna uczestniczyæ co najmniej po³owa sk³adu Komisji.
3. Szczegó³owe zasady dzia³ania w tym odbywania posiedzeñ, obradowania, powo³ywania podkomisji i zespo³ów, Komisje ustalaj¹ w miarê potrzeb we w³asnym
zakresie, dzia³aj¹c w porozumieniu z przewodnicz¹cym
Rady Gminy, a w przypadku nie ustalenia tych zasad
stosuje siê odpowiednio przepisy Regulaminu Rady
Gminy.
4. Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach oraz przez swych
cz³onków badaj¹cych poszczególne sprawy.
§ 40
1. Opinie i wnioski Komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
2. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e w ka¿dym czasie w porozumieniu z Przewodnicz¹cym Rady zwo³aæ posiedzenie komisji.
3. Protokó³ z posiedzeñ komisji prowadzi osoba wyznaczona przez wójta.
VII. Radni
§ 41
1. Radni winni uczestniczyæ czynnie w sesjach Rady Gminy, pracach organów i komisji do których zostali wybrani.
2. Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z
wyborcami przez:
a) informowanie wyborców o stanie gminy,
b) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady
Gminy,
c) propagowanie zamierzeñ i dokonañ Rady Gminy,
d) informowanie mieszkañców o swojej dzia³alnoci w
Radzie Gminy,
e) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkañców Gminy.
§ 42
1. Radni maj¹ prawo domagaæ siê wniesienia pod obrady sesji Rady Gminy lub posiedzeñ i innych prac komisji spraw, które uwa¿aj¹ za spo³ecznie pilne i uzasadnione.
2. Radni maj¹ prawo podejmowaæ interwencje i sk³adaæ
wnioski w instytucjach, których wnioski te dotycz¹.
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3. Radni w ka¿dym czasie maj¹ prawo kierowaæ do wójta
interpelacje ustne lub pisemne we wszystkich sprawach
publicznych wspólnoty samorz¹dowej.
§ 43
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbywania siê sesji Rady
lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹
nieobecnoæ sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na rêce przewodnicz¹cego Rady Gminy lub przewodnicz¹cego komisji.
§ 44
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 1 raz w roku.
2. Nie rzadziej ni¿ raz na pó³ roku radni winni przyjmowaæ w swoich okrêgach wyborczych w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomoci wyborców
osoby, które chcia³yby z³o¿yæ skargi, wnioski i postulaty.
3. Radni mog¹ stosownie do potrzeb przyjmowaæ mieszkañców gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych gminy i jej mieszkañców.
§ 45
1. Radni maj¹ prawo tworzenia klubów radnych.
2. Klub ³¹czy radnych o wspólnych celach i dzia³aniach.
3. Klub powstaje z chwil¹ dorêczenia Przewodnicz¹cemu
Rady powiadomienia wraz z list¹ cz³onków.
4. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
5. Wykrelenie klubu z rejestru nastêpuje z chwil¹ zmniejszenia siê liczby cz³onków poni¿ej okrelonego minimum.
6. Dzia³alnoæ klubu nie mo¿e ograniczaæ uprawnieñ poszczególnych radnych zagwarantowanych w ustawach
i statucie.
7. Za udzia³ w pracach klubu radnym nie przys³uguje dieta.
§ 46
1. Radni ponosz¹ przed Rad¹ Gminy i wyborcami odpowiedzialnoæ za udzia³ i wyniki pracy w Radzie Gminy.
2. Przewodnicz¹cy rady dokonuje okresowych ocen
udzia³u radnych w pracach Rady Gminy, a w uzasadnionych wypadkach zwraca uwagê radnym na niedoci¹gniêcia lub uchybienia w ich pracy. Mo¿e równie¿
udzieliæ regulaminowego ostrze¿enia.
§ 47
W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków przewodnicz¹cy
Rady Gminy mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu
przez Radê Gminy regulaminowego upomnienia.
§ 48
Radni zobowi¹zani s¹ do z³o¿enia owiadczenia o swoim stanie maj¹tkowym zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie
gminnym.
§ 49
1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy. W przypadku wniosku zak³a-
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du pracy, zatrudniaj¹cego radnego, o rozwi¹zanie z nim
stosunku pracy Rada Gminy mo¿e powo³aæ komisjê
lub zespó³ dla szczegó³owego zbadania wszystkich
okolicznoci sprawy.
3. Komisja lub zespó³ powo³any w trybie ust. 2 przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na pimie przewodnicz¹cemu Rady Gminy.
4. Przed podjêciem decyzji w przedmiocie wskazanym w
ust. 2 Rada Gminy winna wys³uchaæ radnego.
§ 50
Podstaw¹ do udzielenia przez pracodawcê czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ustawy o samorz¹dzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania danych prac,
zawieraj¹cych okrelenie terminu i charakteru zajêæ podpisane przez przewodnicz¹cego Rady Gminy.
§ 51
1. Wójt i pracownicy urzêdu udzielaj¹ radnym pomocy
w realizowaniu ich uprawnieñ i obowi¹zków.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady Gminy we wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem
przez nich funkcji radnego.
VIII. Uchwa³y
§ 52
Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada Gminy rozstrzyga podejmuj¹c uchwa³y, które s¹ odrêbnymi dokumentami z wyj¹tkiem uchwa³ o charakterze proceduralnym
odnotowane w protokole sesji.
§ 53
Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
§ 54
Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹: wójt, komisje,
kluby radnych oraz grupy radnych w sk³adzie co najmniej
1/4 ustawowego sk³adu rady.
§ 55
Uchwa³y Rady Gminy powinny byæ zredagowane w
sposób czytelny, odzwierciedlaæ ich rzeczywist¹ treæ i zawieraæ przede wszystkim:
a) datê i tytu³,
b) podstawê prawn¹,
c) dok³adn¹ merytoryczn¹ treæ uchwa³y,
d) okrelenie organu, któremu powierza siê wykonanie
uchwa³y,
e) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y i ewentualnie czas jej
obowi¹zywania,
f) nadto inne elementy w razie koniecznoci np. opisowa treæ wstêpna, wskazania adresatów, zawieszenie
wykonania, uzasadnienie itp.
§ 56
Uchwa³y Rady Gminy podpisuje prowadz¹cy obrady.
§ 57
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
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1. Orygina³y uchwa³ wójt ewidencjonuje w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protokó³ami sesji.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.

Nr 28.poz. 153 i Nr 141.poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117.poz.
759. Nr 162.poz. 1126) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 w zwi¹zku
z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142.poz. 1591 z 2002 r. z pón.zm),
uchwala siê co nastêpuje:

§ 59

§1

§ 58

Wójt przedk³ada Wojewodzie uchwa³y Rady Gminy w
ci¹gu 7 dni od ich podjêcia
§ 60
W przypadkach ustawowo okrelonych Wójt przedstawia w³aciwej regionalnej izbie obrachunkowej uchwa³y
rady w terminie 7 dni od ich podjêcia.
IX. Wspólne sesje Rad Gmin
§ 61
1. Rada Gminy mo¿e odbywaæ wspólne sesje z innymi
Radami Gmin w szczególnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ przewodnicz¹cy zainteresowanych Rad Gmin.
§ 62
1. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w
niej, co najmniej po³owa radnych z ka¿dej Rady Gminy.
2. W drodze g³osowania wybiera siê przewodnicz¹cego
wspólnej sesji.
3. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie Rady
Gmin, bior¹ce udzia³ we wspólnej sesji chyba, ¿e radni
uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
4. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad, a je¿eli to nie nast¹pi stosuje siê
odpowiednio przepisy jednego z regulaminów Rad,
które bior¹ udzia³ we wspólnej sesji, przyjêtym w jawnym g³osowaniu.
X. Postanowienia koñcowe
§ 63
1. Rada Gminy uchwala niniejszy regulamin w g³osowaniu jawnym.
2. Przewodnicz¹cy Rady Gminy zapewnia przestrzeganie
postanowieñ regulaminu i udziela pomocy we w³aciwej jego interpretacji.
3. Rada w czasie trwania kadencji mo¿e dokonywaæ zmian
i uzupe³nieñ w regulaminie.
4. Regulamin niniejszy stanowi za³¹cznik nr 3 do Statutu
Gminy Nowa Karczma.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski

Ustala siê dla Gimnazjum w trumiejkach obwód obejmuj¹cy miejscowoci: Gilwa, Grodziec, Kowale, Ko³odzieje, Pilichowo, Pólko, Trumiejki.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Fedoruk
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UCHWA£A Nr VI/59/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ dzia³ki nr 39/11 we wsi Nie¿ychowice gm. Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art.
art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust.
2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220), Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ dzia³ki nr 39/11 we
wsi Nie¿ychowice gm. Chojnice, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³kê nr 39/11 po³o¿on¹ we wsi Nie¿ychowice gm. Chojnice, po pó³nocno  zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 212 Osowo Lêborskie  Bytów
 Chojnice  Zamarte.

1642

§3

UCHWA£A Nr X/56/2003
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 15 maja 2003 r.

Przedmiotem ustaleñ planu jest teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu literami MN.

w sprawie okrelenia obwodu Gimnazjum w Trumiejkach.

1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy o systemie owiaty
(Dz. Z 1996 r. Nr 67.poz. 329 i Nr 106.poz. 496, z 1997 r.

§4
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1) granica uchwalenia planu;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu okrelone w Rozdzia³ach 2 i 3 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1:500,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
na rysunku planu granic¹ uchwalenia planu, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu
§6
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu literami MN.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ wolno stoj¹c¹;
2) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych ewentualnie dobudowanych
do budynku mieszkalnego, tworz¹cych z nim jednolit¹ bry³ê architektoniczn¹;
3) wydzielenie w parterze budynku mieszkalnego pomieszczeñ handlowych lub o innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych dla mieszkalnictwa, z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ prowadzon¹ jedynie wewn¹trz pomieszczeñ
us³ugowych;
4) obs³ugê komunikacyjn¹ z wykorzystaniem wy³¹cznie istniej¹cego zjazdu z drogi wojewódzkiej na dzia³kê nr 39/10;
5) realizacjê ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych, którego wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nakazuje siê:
1) uwzglêdniæ w fazie projektowania i realizacji inwestycji w³aciwoci geologiczne pod³o¿a  zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami;
2) pozostawiæ co najmniej 40% powierzchni terenu biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
3) wyznaczyæ miejsca do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych, z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu
na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z
obowi¹zuj¹cymi przepisami;
4) przewidzieæ co najmniej 1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo;
5) odprowadzaæ wody opadowe z po³aci dachowych
bezporednio do odbiornika lub do gruntu w granicach dzia³ki;
6) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci uzbrojenia terenu.
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4. Formê budynków na terenie, okrelonym w ust. 1, nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) wysokoæ budynku mieszkalnego  max. II kondygnacje + poddasze u¿ytkowe (dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza wysokoci max. 1, 2 m);
2) wysokoæ poziomu posadowienia parteru max. 1, 2
m powy¿ej redniego poziomu pierwotnej powierzchni terenu;
3) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
4) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
1) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy wykrelono na rysunku planu;
2) na inwestora nak³ada siê obowi¹zek zaopiniowania
projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 3
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§7
1. Zaopatrzenie w wodê z wiejskiej sieci wodoci¹gowej.
2. Odprowadzenie cieków do kolektora kanalizacji sanitarnej t³ocznej, zlokalizowanego w granicach uchwalenia planu, za pomoc¹ indywidualnej przepompowni.
3. Pobór energii elektrycznej z istniej¹cej linii niskiego
napiêcia, zasilanej ze stacji transformatorowej Nie¿ychowice  Szko³a.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla potrzeb OC.
4. Nale¿y docelowo przewidzieæ ogrzewanie budynku
nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np.: elektryczne, olejowe
lub gazowe).
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§8
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia 30
stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych na
za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§9
W przypadku zbywania nieruchomoci ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu jej wartoci w wysokoci
30%.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Chojnice.
§ 11
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
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 4226 

Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny

1644
UCHWA£A Nr VI/58/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi dzia³ki nr 238/3 i czêci dzia³ki 238/9
we wsi Chojniczki gm. Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art.
art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust.
2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220), Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi dzia³ki nr 238/
3 i czêci dzia³ki 238/9 we wsi Chojniczki gm. Chojnice,
zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³kê nr 238/3 i czêæ dzia³ki 238/9 w
po³udniowej czêci wsi Chojniczki gm. Chojnice,
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug, oznaczone na
rysunku planu literami MU;
2) teren dróg dojazdowych wewnêtrznych, oznaczony na
rysunku planu literami KD.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania  cile okrelone;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy okrelaj¹ce minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cych dróg.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu okrelone w Rozdzia³ach 2 i 3 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;

3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
4) uci¹¿liwoci  nale¿y przez to rozumieæ przekroczenie
standardów jakoci rodowiska okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
5) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
na rysunku planu granic¹ uchwalenia planu, oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Ustalenia ogólne dla terenów objêtych planem
§6
1. Formê budynków nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem
nastêpuj¹cych zasad:
1) budynki mieszkalne i us³ugowe o wysokoci do II
kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe  dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza do 1, 2 m);
2) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
3) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych;
4) poziom posadowienia parteru budynków  max. 1,0
m powy¿ej redniej pierwotnej wysokoci terenu;
5) architektura projektowanych budynków oraz elementy ma³ej architektury musz¹ nawi¹zywaæ do form
wystêpuj¹cych w architekturze regionalnej, a architektura projektowanych budynków gospodarczych
i us³ugowych musi harmonizowaæ z architektur¹
budynków mieszkalnych;
6) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ, drewno.
2. Nieprzekraczalne linie zabudowy wykrelono na rysunku planu.
3. Dopuszcza siê realizacjê ogrodzeñ o wysokich walorach estetycznych i wygl¹dzie zharmonizowanym z
otoczeniem.
4. Przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest w zale¿noci od potrzeb, ucilenie w³aciwoci geologicznych pod³o¿a  zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.
5. Na inwestorów nak³ada siê obowi¹zek zaopiniowania
projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
6. Dzia³alnoæ us³ugowa musi spe³niaæ wymóg zastosowania takich rozwi¹zañ technologicznych, aby spe³nione zosta³y wymagania ochrony rodowiska zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami, tzn. uci¹¿liwoæ tej dzia³alnoci nie mo¿e wykraczaæ poza granice zewnêtrzne
terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny 
dotyczy to równie¿ uci¹¿liwoci z tytu³u parkowania
pojazdów, oraz nie mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoci dla
funkcji mieszkaniowej s³u¿¹cej zaspokojeniu potrzeb
w³asnych inwestora  pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci pro-
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wadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
7. Na ka¿dej dzia³ce lub terenie stanowi¹cym w³asnoæ
jednego inwestora nale¿y:
1) przewidzieæ co najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo, a w przypadku dzia³alnoci us³ugowej, w iloci niezbêdnej dla profilu prowadzonej
dzia³alnoci, w tym dla us³ugobiorców, aby uci¹¿liwoæ z tytu³u parkowania nie przenosi³a siê poza
granice terenu;
2) wyznaczyæ miejsce do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu
na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji wskazany przez w³adze administracyjne gminy  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
8. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ek bezporednio z przylegaj¹cych do nich dróg.
9. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej.
10. Odprowadzenie wód opadowych z po³aci dachowych
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki lub do
odbiornika.
11. Odprowadzenie cieków projektowan¹ kanalizacj¹
sanitarn¹ poprzez przepompowniê zlokalizowan¹
poza granicami uchwalenia planu do oczyszczalni
cieków w Chojnicach. Nie dopuszcza siê rozwi¹zañ
tymczasowych.
12. Pobór energii elektrycznej z projektowanej linii niskiego napiêcia, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej Chojniczki pod lasem.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla
potrzeb OC.
13. Nale¿y przewidzieæ ogrzewanie budynków nieuci¹¿liwe dla rodowiska  ekologicznie czyste (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).
Rozdzia³ 3
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§7
1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug,
oznaczone na rysunku planu literami MU.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolno stoj¹c¹;
2) budowê obiektów us³ugowych (w tym handlowych)
wolno stoj¹cych lub ³¹czenie funkcji mieszkaniowej
i us³ugowej w jednym obiekcie;
3) wszelk¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ spe³niaj¹c¹ wymóg
okrelony w § 6 ust. 6;
4) podzia³ na dzia³ki o powierzchni min. 1200 m2 liniami podzia³u wewnêtrznego prostopad³ymi do linii
rozgraniczaj¹cych drogi wewnêtrznej KD;
5) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych do budynków mieszkalnych, tworz¹cych z nimi jednolit¹ bry³ê architektoniczn¹.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 2, nakazuje siê:
1) pozostawiæ co najmniej 30% powierzchni dzia³ki bio-
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logicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej;
2) podczyszczaæ wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych
przed odprowadzeniem do odbiornika, w stopniu
zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w
obowi¹zuj¹cych przepisach;
3) uwzglêdniæ przy realizacji zabudowy, budowie ogrodzeñ oraz planowaniu nasadzeñ istniej¹ce i projektowane przebiegi sieci uzbrojenia terenu, w szczególnoci tymczasow¹ strefê ochronn¹ dla istniej¹cej linii napowietrznej elektroenergetycznej SN  15
kV w odleg³oci po 5,0 m (licz¹c w poziomie) od
skrajnych przewodów, która ulegnie zniesieniu na
odcinku, na którym nast¹pi likwidacja linii elektroenergetycznej  do tego czasu wewn¹trz strefy wprowadza siê zakaz zabudowy kubaturowej;
4) umo¿liwiæ przeprowadzenie przez dzia³kê, oznaczon¹ na rysunku planu nr 10, kolektora kanalizacji
sanitarnej od drogi KD prostopadle w kierunku pó³nocnego naro¿nika dzia³ki nr 239/14 (dalej, poza
granicami uchwalenia planu w kierunku dzia³ki nr
239/15).
§8
1. Wyznacza siê teren komunikacji  dróg dojazdowych
wewnêtrznych  oznaczony na rysunku planu literami
KD.
2. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce dróg, o których mowa
w ust. 1, w pasach o szerokociach zgodnych z rysunkiem planu, odpowiednio 10,0 m (jezdnia szerokoci
min. 5,0 m oraz dwustronny chodnik szerokoci min.
2,0 m) i max. 12,0 m (jezdnia szerokoci min. 5,0 m
oraz co najmniej jednostronny chodnik szerokoci min.
2,0 m).
3. Na terenie, okrelonym w ust. 1, dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§9
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia 30
stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych na
za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§ 10
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Chojnice.
§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
W. Górny
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