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2132
UCHWA£A Nr VII/67/03
Rada Gminy Somonino
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu
Gminy Somonino za 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148) Rada Gminy Somonino po rozpatrzeniu
sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy za rok 2002
i zapoznaniu siê z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi oraz opini¹ Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdañsku  uchwa³a Nr 27/I/2003 z dnia
28 marca 2003 r. uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Udziela siê Wójtowi Gminy Somonino absolutorium
z tytu³u wykonania bud¿etu Gminy za 2002 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy jako za³¹cznik stanowi integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega

og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Regliñski

2133
UCHWA£A Nr VII/70/03
Rady Gminy Somonino
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zak³adu Remontowo-Us³ugowego w Somoninie.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)
Rada Gminy Somonino uchwala, co nastêpuje:
§1
§ 3 Uchwa³y Nr V/46/03 Rady Gminy Somonino z dnia
24 luty 2003 r. W sprawie zmiany Statutu Gminnego Zak³adu Remontowo-Us³ugowego w Somoninie otrzymuje
brzmienie:
,,Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
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§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Regliñski

2134
UCHWA£A Nr IX/80/03
Rady Gminy Somonino
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Somonino
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)
Rada Gminy Somonino uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Somonino w brzmieniu jak
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy Somonino:
1. Nr 91/XXII z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy.
2. Nr 143/XXX/97 z dnia 5 marca 1997 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Somonino (Dz.Urz.Woj.Gd. Nr 18,
poz. 50).
3. Nr 212/XLI/98 z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Somonino (Dz.Urz.Woj.Gd. Nr 81,
poz. 414).
4. Nr 159/XIX/2000 z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie
zmiany Statutu Gminy Somonino (Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2002 r. Nr 14, poz. 297).
5. Nr 243/XXVIII/01 z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie
zmiany Statutu Gminy Somonino (Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2002 r. Nr 10, poz 157).
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2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u oraz znoszenia
so³ectw oraz ich uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach bud¿etu Gminy, jak te¿
uczestniczenia so³tysów w pracach Rady Gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
oraz zadania i tryb dzia³ania Wójta Gminy,
4) zasady i tryb dzia³ania komisji rewizyjnej oraz komisji
sta³ych Rady Gminy,
5) podstawy zatrudniania pracowników samorz¹dowych,
6) zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady i jej komisji oraz uzyskiwania informacji
publicznej.
§2
Przez u¿yte w Statucie n/w okrelenia nale¿y rozumieæ:
1) Gmina  Gmina Somonino,
2) Rada  Rada Gminy Somonino,
3) Komisja Rewizyjna  Komisja Rewizyjna Rady Gminy
Somonino,
4) Komisja  Komisja Rady Gminy Somonino,
5) Przewodnicz¹cy Rady  Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Somonino,
6) Wójt  Wójt Gminy Somonino,
7) Urz¹d  Urz¹d Gminy w Somoninie,
8) Statut  Statut Gminy Somonino,
9) Ustawa o samorz¹dzie gminnym-ustawa z dnia 8 marca 1996 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.
ROZDZIA£ II
Gmina
§3
1. Gmina jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Mieszkañcy Gminy tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne i podejmuj¹c¹
rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym (poprzez
wybory i referendum) lub za porednictwem organów
Gminy.

§3

§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego

1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie kartuskim w województwie pomorskim i obejmuje obszar 112 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1* do Statutu.
3. Herbem Gminy jest zarys jej najstarszej wi¹tyni  Kocio³a p. w. Trójcy wiêtej w Gorêczynie w kolorze ¿ó³tym (z³otym). Sylwetka Kocio³a okolona jest zielonymi symbolami lasów i pól. Bia³a (srebrna) falista linia
symbolizuje wody jezior. Pole tarczy pokryte jest niebiesk¹ tynktur¹. Proporcje wysokoci do szerokoci 
1,2:1,0.
Herb wywodzi siê z tradycji katolickiej Gminy oraz z topografii terenu i zosta³ ustalony uchwa³¹ Nr 69/XX/92
Rady z dnia 24 stycznia 1992 r. Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.
4. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Somonino.

Przewodnicz¹cy Rady
A. Regliñski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IX/80/03
Rady Gminy Somonino
z dnia 25 czerwca 2003 r.
STATUT GMINY SOMONINO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Statut okrela:
1) ustrój Gminy Somonino,

* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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§5
1. W celu wykonywania swoich zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne, których rejestr prowadzi Wójt.
2. W Gminie funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne:
1) Urz¹d Gminy w Somoninie,
2) Gminy Orodek Pomocy Spo³ecznej w Somoninie,
3) Szko³a Podstawowa w Somoninie,
4) Szko³a Podstawowa w Gorêczynie,
5) Szko³a Podstawowa w Egiertowie,
6) Szko³a Podstawowa w Po³êczynie,
7) Szko³a Podstawowa w Borczu,
8) Gimnazjum Publiczne w Somoninie,
9) Gimnazjum Publiczne w Gorêczynie,
10) Gminne Przedszkole w Somoninie,
11) Gminne Przedszkole w Gorêczynie,
12) Gminny Orodek Kultury w Somoninie,
13) Gminny Zak³ad Remontowo-Us³ugowy w Somoninie,
14) Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
w Somoninie.
ROZDZIA£ III
So³ectwa
§6
1. So³ectwo stanowi jednostkê pomocnicz¹ Gminy, której organizacjê i zakres dzia³ania okrela Rada odrêbnym Statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami w trybie jak przy tworzeniu so³ectwa.
2. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale lub zniesieniu so³ectwa rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 3.
3. Rada tworzy so³ectwo na pisemny i uzasadniony wniosek, co najmniej 30% mieszkañców posiadaj¹cych
czynne prawo wyborcze z obszaru proponowanego
so³ectwa lub z w³asnej inicjatywy.
4. Konsultacje w sprawie utworzenia so³ectwa przeprowadza siê na zebraniu wiejskim zwo³anym przez Wójta, na które poprzez obwieszczenia zaprasza siê mieszkañców z obszaru proponowanego dla nowo tworzonego so³ectwa, a tak¿e przedstawicieli organizacji spo³eczno-politycznych i gospodarczych dzia³aj¹cych na
tym terenie.
5. Zebranie wiejskie w sprawie utworzenia so³ectwa koñczy siê sporz¹dzeniem stanowiska zebrania w sprawie
utworzenia so³ectwa z zaznaczeniem jego obszaru i
granic oraz podaniem wyników g³osowania w tej sprawie uprawnionych mieszkañców jak te¿ zg³oszonych
stanowisk organizacji, o których mowa w ust. 4.
6. Rada mo¿e dokonaæ po³¹czenia so³ectw w razie podjêcia pozytywnych uchwa³ przez ka¿de z zebrañ wiejskich ³¹czonych so³ectw lub z w³asnej inicjatywy. W
przypadku inicjatywy Rady przepis ust. 4 i 5 stosuje
siê odpowiednio.
7. Rada na pisemny i uzasadniony wniosek 30% mieszkañców danego so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze lub z w³asnej inicjatywy mo¿e podj¹æ
uchwa³ê o jego podziale lub zniesieniu.Przepis ust. 4
i 5 stosuje siê odpowiednio.
§7
Rada okrela w bud¿ecie Gminy wysokoæ rodków

do wykorzystania przez poszczególne so³ectwa w danym
roku bud¿etowym na cele uchwalone przez zebranie wiejskie.
§8
1. So³tys uczestniczy w pracach Rady z urzêdu.
2. So³tys mo¿e zabraæ g³os na sesjach i podczas obrad
komisji, sk³adaæ zapytania i interpelacje, nie ma jednak
prawa do udzia³u w g³osowaniu.
ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§9
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 10
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
Wójta wykonuj¹cego jej uchwa³y.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 11
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i 2
Wiceprzewodnicz¹cych, powo³uje Komisjê Rewizyjn¹
oraz nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Rozwoju i bud¿etu,
2) Owiaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Publicznych.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 1 komisji sta³ej.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³ywaæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ,
okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
§ 13
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci najstarszy wiekiem Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policj¹ sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 14
W przypadku odwo³ania z funkcji, przyjêcia rezygnacji
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b¹d wyganiêcia mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady przed up³ywem kadencji, Rada
na swej najbli¿szej sesji dokona wyboru uzupe³niaj¹cego.
§ 15
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 13 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y innego radnego do reprezentowania Rady na zewn¹trz.
3. W zakresie, o jakim mowa ust. 1. Przewodnicz¹cy mo¿e
dzia³aæ przez pe³nomocnika, który mo¿e byæ wy³¹cznie radnym.
§ 16
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 17
Obs³ugê Rady zapewnia pracownik Urzêdu Gminy.
ROZDZIA£ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 18
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³, o których mowa w ust. 1, Rada mo¿e
podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje zawieraj¹ce samo zobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej
sprawie,
4) apele zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania.
3. Postanowienia, deklaracje, owiadczenia i apele, s¹
podejmowane równie¿ w formie uchwa³y, jednak¿e nie
ma do nich zastosowania przewidziany w Statucie tryb
zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§ 19
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania jej zadañ, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady jak te¿ sesje tam nie przewidziane, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
3. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie o samorz¹dzie gminnym.
2. Przygotowanie sesji
§ 20
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady.
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2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym i so³tysom materia³ów, w tym projektów uchwa³ dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub z jego upowa¿nienia  jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad listownie lub w inny skuteczny
sposób.
5. Powiadomienie w raz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdaniu z
wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na
14 dni przed sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w
ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia.
Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez
radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem
nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty, w tym na tablicy og³oszeñ w budynku Urzêdu.
§ 21
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê, co nie ogranicza prawa obecnoci na sesji innych
osób, jak te¿ przedstawicieli rodków spo³ecznego
przekazu informacji.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym:
Wójt, jego Zastêpca, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i radca prawny.
3. Do udzia³u w sesjach Rady w miarê potrzeby mog¹
zostaæ zobowi¹zani kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych lub pracownicy bezporednio odpowiedzialni za dany zakres dzia³ania bêd¹cy przedmiotem rozwa¿añ radnych.
§ 22
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej niezbêdnej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 23
1. Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
2. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 24
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad, b¹d 3 radnych,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad, potrze-
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bê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem odnotowuje siê w protokole.
§ 25
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych przez Przewodnicz¹cego.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich jest mowa w § 19 ust. 3.
§ 26
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu, jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 27
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje najstarszy wiekiem Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 28
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: ,,Otwieram ..... sesjê Rady Gminy Somonino'.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, w
przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio
przepis § 24 ust. 2.
§ 29
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzy sesyjnym,
sprawozdanie Wójta z jego dzia³alnoci i prac w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³
Rady,
rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
interpelacje i zapytania radnych i so³tysów,
odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
wolne wnioski i informacje.
§ 30

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 29 pkt 3 sk³ada
Wójt lub jego Zastêpca w przypadku nieobecnoci
Wójta.
2. Sprawozdania i opinie komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez
komisje.
§ 31
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz
wynikaj¹ce zeñ pytania.

4. Interpelacje sk³ada siê w formie ustnej lub pisemnej w
trakcie sesji.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie ustnej na tej samej sesji lub pisemnej, w terminie 21 dnina rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê. Odpowiedzi udziela Wójt.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia
odpowiedzi.
7. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 32
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustanie, w trakcie sesji Rady. Jeli
bezporednia odpowied na zapytanie nie jest mo¿liwa, odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni udziela
Wójt lub pracownik przez niego wskazany. Postanowienia § 31 ust. 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 33
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 34
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wypowiedzi
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê ,,do rzeczy po uprzednim dwukrotnym
upomnieniu
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku', a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji. W przypadku niedostosowania siê tej osoby do
nakazu Przewodnicz¹cego, ten mo¿e skorzystaæ z pomocy Policji.
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§ 35

Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym
Radê.
§ 36
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
4) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje
sprawê pod g³osowanie.
§ 37
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 38
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ-przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 39
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê:,,Zamykam......
sesjê Rady Gminy Somonino''.
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.
§ 40
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 41
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
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po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 42
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y o jakiej mowa w § 29 pkt 1.
§ 43
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad i
protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 44
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.
§ 45
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Odpis protokó³u z sesji wraz z kopiami uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu
14 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Wójt
dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹
zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów
tych wynikaj¹cych.
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§ 46

§ 53

1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.

1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.

3. Uchwa³y
§ 47
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 18 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia i apele, o jakich mowa w § 18 ust. 2
s¹ sporz¹dzane w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 48
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹ komisje Rady,
ka¿dy z radnych oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa
stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y maj¹cej w opinii Wójta szczególny lub
niepowtarzalny charakter powinien byæ przed³o¿ony
Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o ewentualnych skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego Urzêdu Gminy albo
przez innego prawnika.
§ 49
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
§ 50
Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub w
porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Wójta chyba,
¿e przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 51
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 52
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.

4. Procedura g³osowania
§ 54
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 55
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹
radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub
ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 56
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady,
przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja skrutacyjna z wy³onionym sporód
siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 57
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
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§ 58

1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku/wniosków/o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje
wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te
poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 57 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze
zmianami wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do
projektu uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 59
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
które uzyska³y najwiêksz¹ iloæ g³osów.
§ 60
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
5. Komisje Rady
§ 61
1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i
zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
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2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§ 62
Komisje sta³e dzia³aj¹ w ramach swoich kompetencji
na posiedzeniach zwo³ywanych w miarê niezbêdnych
potrzeb.
§ 63
1. Komisje rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ
z³o¿enie Radzie sprawozdania.
§ 64
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
cz³onek wskazany przez przewodnicz¹cego.
§ 65
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 66
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdanie z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji powo³anych przez Radê.
§ 67
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji. W przypadku równej liczby
g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego.
6. Radni
§ 68
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na
rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego
komisji.
§ 69
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 1 razy w roku.
2. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 70
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
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2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
§ 71
1. Gminna Komisja Wyborcza wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodnicz¹cego tej komisji,
w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
7. Wspólne sesje z radnymi
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 72
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radnymi innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 73
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.

2. Zasady kontroli
§ 77
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 78
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady, która okrela zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
§ 79
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe  obejmujace ca³oæ dzia³alnoci
kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³
dzia³añ tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia
lub zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment
w jego dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione
w toku postêpowania danego podmiotu.
§ 80

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

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

§ 74

§ 81

1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego,
pozosta³ych cz³onków w liczbie dwóch.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
14 dni roboczych, a kontrole problemowe i sprawdzaj¹ca  d³u¿ej ni¿ 5 dni roboczych.

§ 75

§ 82

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.

1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2 wykonywane
s¹ niezw³ocznie.
4. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

§ 76
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Przewodnicz¹cego Rady  w terminie 7 dni od daty powziêcia
wiadomoci o treci tej decyzji.

§ 83
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
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faktycznego w zakresie, dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê
kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w § 78 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ
wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki
oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 84
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych. W przypadku gdy Przewodnicz¹cy bierze udzia³ w kontroli jest on
kierownikiem zespo³u i dzia³a bez pisemnego upowa¿nienia.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzone przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole/z zastrze¿eniem ust. 6/przeprowadzane s¹ na
podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez
Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego
kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby/osobê/wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa
w ust. 4.
6. W przypadku nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków
Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej bez wczeniejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 5. Za
przypadki nie cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególnoci sytuacje, w których cz³onek Komisji Rewizyjnej
powemie uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce
przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli
pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub
¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacznych
strat materialnych w mieniu komunalnym. Za znaczne
straty materialne przyjmuje siê straty równowa¿ne lub
wiêksze od kwoty 10.000 z³.
7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ
siê  w najkrótszym mo¿liwie terminie  do Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich
kontynuowanie. W przypadku gdy dzia³anie podj¹³
przewodnicz¹cy komisji jest on zobowi¹zany uzyskaæ
zgodê Przewodnicz¹cego Rady Gminy na ich kontynuowanie.
8. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7,
kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyjnej.
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§ 85

1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 86
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do
obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci o których mowa w ust. 1 i 2,
obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce
osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3.
§ 87
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 88
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroliw terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego/kontroluj¹cych/,
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego/kontroluj¹cych/i kierownika
kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie
podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 89
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
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2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 90
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 91
1. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w czterech egzemplarzach, które- w terminie 3 dni od daty podpisania
protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, kierownik kontrolowanego podmiotu oraz Wójt.
2. Przewodnicz¹cy Rady przedstawia Radzie wyniki kontroli na najbli¿szej sesji po otrzymaniu protoko³u, o którym mowa w ust. 1.
5. Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 92
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 marca ka¿dego
roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej, przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu
planu pracy lub jego czêci.
§ 93
Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie- w terminie do dnia
31 marca ka¿dego roku- roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alnoci w roku poprzednim.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 94
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek.
1) Przewodnicz¹cego Rady,
2) nie mniej ni¿ 3 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.

5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dziæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 95
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 96
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 97
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków bud¿etowych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej wójta do zawarcia umowy w imieniu
Gminy.
§ 98
1. Komisja rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania.
§ 99
Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli lub inne organy kontroli.
Rozdzia³ VII
Zadania i tryb dzia³ania Wójta
§ 100
1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy oraz kierownikiem Urzêdu.
2. Zasady i tryb wyboru oraz odwo³ania Wójta okrelaj¹
odrêbne przepisy prawa.
§ 101
1. Wójt wykonuje uchwa³y Rady i zadania Gminy okrelone przepisami prawa.
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2. Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
1) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewn¹trz,
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
3) okrelenie sposobu wykonywania uchwa³,
4) gospodarowanie mieniem komunalnym,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzêdu,
6) nadzór nad nale¿yt¹ realizacj¹ zadañ w³asnych
gminy, zleconych gminie, jak te¿ przyjêtych do
wykonania w drodze porozumienia,
7) nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzêdowi,
8) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej,
9) podejmowanie czynnoci w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego,
10) ustalanie zakresu spraw Gminy, których prowadzenie w swoim imieniu zamierza powierzyæ swojemu zastêpcy lub sekretarzowi Gminy.
§ 102
Wójt dzia³a jednoosobowo, a w realizacji zadañ w³asnych gminy podlega wy³¹cznie Radzie.
Rozdzia³ VIII
Pracownicy samorz¹dowi
§ 103
1. Pracownicy samorz¹dowi s¹ zatrudnieni:
1) na podstawie wyboru  Wójt,
2) na podstawie powo³ania  Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i Z-ca Kierownika Urzêdu Stanu
Cywilnego,
3) na podstawie umowy o pracê  pozostali pracownicy.
2. Czynnoci z zakresu prawa pracy z Wójtem, za wyj¹tkiem ustalania wynagrodzenia, dokonuje Przewodnicz¹cy Rady na podstawie odrêbnej uchwa³y Rady.
3. Czynnoci z zakresu prawa pracy z pracownikami,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje Wójt.
Rozdzia³ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady i jej Komisji oraz uzyskiwania
informacji publicznej
§ 104
1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) rejestr uchwa³ Rady,
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
3. Obywatele maj¹ prawo wstêpu na sesje Rady Gminy i
posiedzenia jej komisji zajmuj¹c wyznaczone dla nich
miejsca.
4. Przewodnicz¹cy Rady lub Komisji mo¿e udzieliæ g³osu
osobie nie bêd¹cej radnym.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 105

Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
§ 106
1. Z dokumentów wymienionych w § 104 ust. 1 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu.
§ 107
1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych
w § 104 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek ksero graficznych.
2. Czynnoci, o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie.
3. Odp³atnoæ za czynnoci okrelone w ust. 1 wynosi:
1) za uwierzytelnienie dokumentów-w³aciwa stawka
op³aty skarbowej.
2) za sporz¹dzenie odbitki kserograficznej- wg stawki
obowi¹zuj¹cej w Urzêdzie.
§ 108
1. Uprawnionym do dostêpu do informacji publicznej s¹
wszystkie zainteresowane osoby, bez potrzeby wskazywania interesu prawnego ani faktycznego, chc¹ce
uzyskaæ informacje zwi¹zane z dzia³aniem organów
Gminy.
2. Informacji ustnej udziela siê na wniosek z³o¿ony ustnie.
3. Informacji pisemnej udziela siê na wniosek z³o¿ony na
pimie, niezw³ocznie, jednak nie póniej ni¿ w terminie
7 dni, za wyj¹tkiem sytuacji do których maj¹ zastosowanie ogólne przepisy dotycz¹ce terminów za³atwiania spraw w postêpowaniu administracyjnym.
4. Odmowa udzielenia informacji lub dostêpu do danego dokumentu nastêpuje w drodze decyzji administracyjnej.
§ 109
1. Uprawnienia okrelone w § 104-109 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadkach ograniczenia jawnoci wynikaj¹cych
wy³¹cznie z ustaw,
2) do dokumentów i informacji udostêpnianych wy³¹cznie stronom na podstawie art. 73-74 kodeksu postêpowania administracyjnego.

2135
UCHWA£A Nr VIII/173/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Prezydenta Miasta Gdañska z wykonania bud¿etu Miasta Gdañska za
rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2135
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poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 15
poz. 148) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Rozpatruje siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu Miasta Gdañska za 2002 rok, wykazuj¹ce:
I. DOCHODY
912.412.721 z³
tj., 96,8% planu (wg za³¹cznika Nr 1)*
w tym:
1. Dochody gminy
672.067.264 z³
tj. 95,5% planu (wg za³¹cznika Nr 2)*
a) dochody w³asne i dotacje na zadania w³asne
gminy
643.222.381 z³
tj. 95,3% planu (wg za³¹cznika Nr 2)*
b) datacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rz¹dowej
28.777.383 z³
tj. 99,7% planu (wg za³¹cznika Nr 2)*
c) dotacja dla gminy na zadania realizowane na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej
tj. 100,0% planu (wg za³¹cznika Nr 2)* 67.500 z³
2. Dochody powiatu
240.345.457 z³
tj. 100,8% planu (zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2)*
a) dochody w³asne i dotacje na zadania w³asne powiatu
168.106.721 z³
tj. 101,2% planu (wg za³¹cznika Nr 2)*
b) dotacje na zadania z zakresu administracji rz¹dowej wykonywane przez powiat
71.339.089 z³
tj. 99,8% planu (wg za³¹cznika Nr 2)*
c) dotacja dla powiatu na zadania realizowane na
podstawie porozumieñ z organami administracji
rz¹dowej
899.647 z³
tj. 100,0% planu (wg za³¹cznika Nr 2)*
II. WYDATKI
1.008.797.338 z³
tj. 95,5% planu (wed³ug za³¹cznika nr 1)*
w tym:
1. Wydatki gminy
697.913.000 z³
tj. 94,5% planu (wg za³¹cznika Nr 3)*
a) wydatki na zadania w³asne gminy 669.531.250 z³
tj. 94,4 planu (wg za³¹cznika Nr 3)*
w tym:
 wynagrodzenia i pochodne
252.399.557 z³
b) wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej zlecone gminie
28.314.250 z³
tj. 98,1% planu (wg za³¹cznika Nr 3)*
w tym:
 wynagrodzenia i pochodne
3.584.704 z³
c) wydatki gminy na zadania realizowane na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej
67.500 z³
tj. 100,0% planu (wg za³¹cznika Nr 3)*
2. Wydatki powiatu
310.884.338 z³
tj. 97,8% planu (wg za³¹cznika Nr 3)*
a) wydatki w³asne powiatu
238.645.602 z³
tj. 97,2% planu (wg za³¹cznika Nr 3)*
w tym:
 wynagrodzenia i pochodne
118.957.004 z³
b) wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej wykonywane przez powiat
71.339.089 z³
tj. 98,8% planu (wg za³¹cznika Nr 3)*
w tym:
 wynagrodzenia i pochodne
52.963.958 z³

c) wydatki powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej
899.647 z³
tj. 100,0% planu (wg za³¹cznika Nr 3)*
w tym:
 wynagrodzenia i pochodne
750.810 z³
III.Deficyt bud¿etowy
96.384.617 z³
1. Przychody:
139.740.141 z³
 kredyty bankowe i po¿yczki
139.519.026 z³
 sp³ata po¿yczek udzielonych
103.666 z³
 prywatyzacja
117.449 z³
2. Rozchody:
39.697.543 z³
 sp³ata kredytu i po¿yczki
15.838.000 z³
 wykup obligacji samorz¹dowych 18.800.000 z³
 po¿yczki udzielone
5.059.543 z³
§2
Wyodrêbnia siê:
1. Dochody i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych
w Gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych dla Gdañska na 2002 r.:
 dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych (wg za³¹cznika Nr 2)*
5.704.277 z³
 wydatki (wg za³¹cznika nr 3)*
3.336.317 z³
2. Dotacje (wg za³¹cznika Nr 3)*
79.557.123 z³
3. Wydatki maj¹tkowe (wg za³¹cznika Nr 3)*
152.826.527 z³
4. Wydatki na obs³ugê d³ugu (wg za³¹cznika Nr 3)*
26.703.349 z³
5. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów
lub porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego (wg za³¹cznika Nr 2)*
2.366.908 z³
6. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub
porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego (wg za³¹cznika Nr 3)*
4.291.697 z³
§3
Przyjmuje siê sprawozdanie z wykonania planów finansowych:
1) zak³adów bud¿etowych,wykazuj¹ce po stronie:
 przychodów (wg za³¹cznika Nr 4)*
281.666.991 z³
 wydatków (wg za³¹cznika Nr 5)* 296.907.126 z³
2) rodków specjalnych, wykazuj¹ce po stronie:
 przychodów (wg za³¹cznika Nr 4)* 18.510.175 z³
 wydatków (wg za³¹cznika Nr 5)*
18.939.664 z³
3) gospodarstw pomocniczych, wykazuj¹ce po stronie:
 przychodów (wg za³¹cznika Nr 4)*
218.767 z³
 wydatków (wg za³¹cznika Nr 5)*
210.908 z³
4) Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, wykazuj¹ce po stronie:
 przychodów (wg za³¹cznika Nr 6)* 6.836.727 z³
 wydatków (wg za³¹cznika Nr 6)*
8.390.881 z³
5) Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, wykazuj¹ce po stronie:
 przychodów (wg za³¹cznika Nr 7)* 2.303.393 z³
 wydatków (wg za³¹cznika Nr 7)*
1.046.012 z³
6) Powiatowego Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wykazuj¹ce po stronie:
 przychodów (wg za³¹cznika Nr 8)* 1.634.062 z³
 wydatków (wg za³¹cznika Nr 8)*
1.904.930 z³
* Za³¹czników Nr 1-8 nie publikuje siê.
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§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2136
UCHWA£A Nr VIII/197/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie nadania Szkole Podstawowej Nr 8 w Gdañsku przy ul. Dragana 2 imienia Przyjació³ Ziemi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 113,
poz. 984 i Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) art. 58 ust.
1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie
owiaty (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329, zm.: Nr 106,
poz. 496; z 1997 r.: Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943;
z 1998 r.: Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r.:
Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104,
poz. 1104, Nr 120, poz. 12, poz. 1320 z 2001 r.: Nr 111,
poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 41
poz. 362 Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz. 1683
z 2003 r., Dz. U. Nr 6 poz. 65) oraz § 1 za³¹cznika Nr 2 do
Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U. Nr 61,
poz. 624 ze zm. Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Nadaje siê Szkole Podstawowej Nr 8 w Gdañsku przy
ul. Dragana 2 imiê Przyjació³ Ziemi.
2. Pe³na nazwa Szko³y Podstawowej Nr 8 w Gdañsku
brzmi: Szko³a Podstawowa Nr 8 w Gdañsku im. Przyjació³ Ziemi.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2137
UCHWA£A Nr VIII/198/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie likwidacji Szko³y Podstawowej Nr 94 w Gdañsku-Bysewie z siedzib¹ przy ul. Biologicznej 1.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329; zm.: Nr 106, poz. 496; z 1997 r.: Nr 28, poz. 153,
Nr 141, poz. 943; z 1998 r.: Nr 117, poz. 759, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r.: Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48,
poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, i Nr 122,
poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615
oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, nr 113, poz. 984, Nr 141,
poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1086) Rada Miasta Gdañska
uchwala, co nastêpuje:
§1
Z dniem 31 sierpnia 2003 r. likwiduje siê Szko³ê Podstawow¹ Nr 94 w Gdañsku-Bysewie,
ul. Biologiczna 1.
§2
Wykonanie likwidacji Prezydent Miasta Gdañska powierzy likwidatorowi odrêbnym zarz¹dzeniem.
§3
Czynnoci likwidacyjne zostan¹ przeprowadzone
w okresie od 01 wrzenia 2003 r. do dnia 31 padziernika
2003 r.
§4
Zamkniêcia ksi¹g rachunkowych wg stanu na dzieñ
31 sierpnia 2003 r. i sporz¹dzenia bilansu dokona likwidator Szko³y Podstawowej Nr 94.
§5
Rzeczowy maj¹tek trwa³y i pozosta³y rzeczowy maj¹tek oraz prawa niematerialne likwidowanej Szko³y Podstawowej Nr 94 zostan¹ przekazane zgodnie z przeznaczeniem, do Szko³y Podstawowej Nr 82 w Gdañsku.
§6
rodki finansowe pozostaj¹ce na koncie specjalnym
po dokonaniu rozliczeñ likwidacyjnych przekazane zostan¹ na konto rodków specjalnych Szko³y Podstawowej
Nr 82.
§7
Nale¿noci i zobowi¹zania Szko³y Podstawowej Nr 94
objête bilansem sporz¹dzonym na dzieñ 31 sierpnia
2003 r. w odrêbnych zestawieniach zostan¹ rozliczone
przez Miasto Gdañsk.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2138, 2139
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2138
UCHWA£A Nr VIII/206/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie okrelenia miesiêcznej stawki czynszu za
najem lokali mieszkalnych wybudowanych z udzia³em
kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, bêd¹cych w³asnoci¹ Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego MOT£AWA Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w Gdañsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 28 ustawy z
dnia 26 padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1070; zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16,
poz. 167, Nr 154, poz. 1800, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 216,
poz. 1824, Nr 240, poz 2058) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê miesiêczn¹ stawkê czynszu za najem 1 m2
powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego wybudowanego z udzia³em kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, w zasobach bêd¹cych w³asnoci¹ Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego MOT£AWA Spó³ki z o.o.
w Gdañsku w wysokoci 7,43 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdañska.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

2139
UCHWA£A Nr VIII/207/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVII/784/2000 Rady
Miasta Gdañska z dnia 28 wrzenia 2000 r. w sprawie
zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdañsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwi¹zku z art. 40
ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 20 i 21 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 19 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U.z 2001 r. Nr 71, poz. 733, zm. z 2002 r.
Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Dz. U. Nr 168 poz. 1383) w zwi¹z-

ku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46
poz. 543, zm. Dz. U. z 2000 r. Nr 6 poz. 70, zm. Dz. U.
z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, zm. Dz. U.
z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 126 poz. 1070,
Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz. 1682, Nr
240 poz. 2058, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 1 poz. 15) Rada
Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W Uchwale Nr XXVII/784/2000 Rady Miasta Gdañska z
dnia 28 wrzenia 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdañsk,
zmienionej nastêpnie uchwa³¹ Nr XXXII/1010/2001
Rady Miasta Gdañska z dnia 22 lutego 2001 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 2 pkt 1 i pkt 2, uchwa³y w miejsce s³ów Zarz¹d
Miasta Gdañska wpisuje siê s³owa Prezydent Miasta Gdañska,
2) w § 3 pkt 7, uchwa³y w miejsce s³ów Zarz¹d Miasta
Gdañska wpisuje siê s³owa Prezydent Miasta Gdañska,
3) w § 4 pkt 3, uchwa³y w miejsce s³ów Zarz¹d Miasta
Gdañska wpisuje siê s³owa Prezydent Miasta Gdañska,
4) w § 10 pkt 7, uchwa³y w miejsce s³ów Zarz¹d Miasta Gdañska wpisuje siê s³owa Prezydent Miasta
Gdañska,
5) w § 14 pkt 1, pkt 4, pkt 5, uchwa³y w miejsce s³ów
Zarz¹d Miasta Gdañska wpisuje siê s³owa Prezydent Miasta Gdañska,
6) w § 15, uchwa³y w miejsce s³ów Zarz¹d Miasta
Gdañska wpisuje siê s³owa Prezydent Miasta Gdañska,
7) w § 16, uchwa³y w miejsce s³ów Zarz¹d Miasta
Gdañska wpisuje siê s³owa Prezydent Miasta Gdañska,
8) w § 17 pkt 1, pkt 5, pkt 7, uchwa³y w miejsce s³ów
Zarz¹d Miasta Gdañska wpisuje siê s³owa Prezydent Miasta Gdañska,
9) w § 19 pkt 8, uchwa³y w miejsce s³ów Zarz¹d Miasta Gdañska wpisuje siê s³owa Prezydent Miasta
Gdañska,
10) w § 20 pkt 1, 2, 3 i 4, uchwa³y w miejsce s³ów Zarz¹d Miasta Gdañska wpisuje siê s³owa Prezydent
Miasta Gdañska,
11) w § 21, w miejsce s³ów Zarz¹d Miasta Gdañska
wpisuje siê s³owa Prezydent Miasta Gdañska.
2. W § 4 pkt 3 podpunkt 3, w miejsce s³ów Komisji Gospodarki Komunalnej wpisuje siê s³owa Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej.
3. W § 13 pkt 5, w miejsce s³ów Komisji Gospodarki
Komunalnej wpisuje siê s³owa Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej.
4. W § 13 pkt 5, w miejsce s³ów Komisji Polityki Spo³ecznej i Rodziny, wpisuje siê s³owa Komisji Spraw
Spo³ecznych i Ochrony Zdrowia.
5. W § 3 pkt 4 uchwa³y po literze a) dodaje siê literê b)
w brzmieniu:
b) Je¿eli wolny lokal mieszkalny przeznaczony do
sprzeda¿y zgodnie z punktem 4 i 4 lit.a niniejszego
paragrafu nie zosta³ sprzedany w terminie szeciu
miesiêcy od dnia podania do publicznej wiadomoci og³oszenia o przetargu, po up³ywie tego termi-
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nu lokal ten przestaje podlegaæ wy³¹czeniu z najmu.
W przypadku, jeli przed up³ywem powy¿szego terminu przetarg zosta³ ju¿ rozstrzygniêty, termin ten ulega
przed³u¿eniu do dnia, w którym up³ywa termin okrelony w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z
pón. zm.).
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

samorz¹dow¹ obejmuj¹c¹ wszystkich jej mieszkañców.
§2
Gmina Ostaszewo obejmuje obszar o powierzchni
60,6 km2.
Granice Gminy okrelone s¹ na mapie pogl¹dowej stanowi¹cej za³¹cznik  nr 1* do niniejszego statutu.
§3
Siedzib¹ organów Gminy jest Urz¹d Gminy w Ostaszewie.
§4
Gmina ma osobowoæ prawn¹.
§5
Samodzielnoæ gminy podlega ochronie s¹dowej.

2140

§6

UCHWA£A Nr XII/53/2003
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 21 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia statutu gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 4 ust. 1 z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu akt normatywnych i niektórych innych (Dz. U. Nr 62,. poz. 718)
Rada Gminy Ostaszewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Ostaszewo w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Ostaszewo Nr XXIII/
64/96 z dnia 12 wrzenia 1996 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Ostaszewo.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Sosin
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XII/53/2003
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 21 sierpnia 2003 r.
STATUT GMINY OSTASZEWO
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Mieszkañcy Gminy Ostaszewo stanowi¹ wspólnotê

Jednostkami pomocniczymi Gminy s¹ So³ectwa.
§7
1. Jednostki pomocnicze s¹ tworzone, ³¹czone, dzielone
lub znoszone w drodze uchwa³y Rady Gminy.
2. So³ectwa tworzy Rada Gminy w drodze uchwa³y po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich
inicjatywy.
3. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami gminy okrela uchwa³a rady gminy.
4. Podjêcie uchwa³y w sprawie ³¹czenia, dzielenia lub
znoszenia so³ectw powinno byæ poprzedzone prowadzeniem konsultacji z mieszkañcami.
§8
1. W Gminie Ostaszewo istnieje 7 so³ectw w nastêpuj¹cych miejscowociach:
1) So³ectwo Nowa Kocielnica  w sk³ad, którego wchodz¹ miejscowoci: Nowa Kocielnica, Pu³kownikówka
2) So³ectwo Piaskowiec  w sk³ad, którego wchodz¹
miejscowoci: Piaskowiec, Groblica,
3) So³ectwo Ostaszewo  w sk³ad, którego wchodzi
miejscowoæ Ostaszewo:
4) So³ectwo Jeziernik  w sk³ad, którego wchodz¹ miejscowoci: Jeziernik, Komarówka, Lubiszynek Pierwszy
5) So³ectwo Gniazdowo  w sk³ad, którego wchodzi
miejscowoæ Gniazdowo,
6) So³ectwo Nowa Cerkiew  w sk³ad, którego wchodzi miejscowoæ Nowa Cerkiew,
7) So³ectwo Palczewo  w sk³ad, którego wchodzi miejscowoæ Palczewo.
2. Organizacje i zakres dzia³ania so³ectwa okrela statut
so³ectwa ustanowiony przez Radê Gminy.
§9
So³tysi mog¹ uczestniczyæ w sesjach Rady Gminy bez
prawa udzia³u w g³osowaniu
§ 10
Zasady przyznawania diet i zwrotu kosztów podró¿y
s³u¿bowych so³tysom, okrela odrêbna uchwa³a Rady
Gminy.
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
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Rozdzia³ II
Cele, zakres dzia³ania i zadania Gminy

po zapewnieniu rodków finansowych przez administracjê rz¹dow¹.

§ 11

§ 14

Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pe³nego
uczestnictwa obywateli w ¿yciu wspólnoty, reprezentowania wspólnoty wobec organów Pañstwa.

1. W celu wykonania swoich zadañ Gmina mo¿e tworzyæ
jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi
podmiotami.
2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej wy³¹cznie
w przypadkach okrelonych w odrêbnej ustawie.
3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej w tym wykonywanie przez Gminê zadañ o charakterze u¿ytecznoci publicznej, okrela odrêbna ustawa.
4. Zadaniami u¿ytecznoci publicznej s¹ zadania w³asne
gminy, okrelone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie
gminnym, których celem jest bie¿¹ce i nieprzerwane
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnoci w drodze
wiadczenia us³ug powszechnie dostêpnych.

§ 12
Do zakresu dzia³ania Gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów.
§ 13
1. Gmina wykonuje zadania w³asne oraz zadania zlecone
z zakresu administracji rz¹dowej.
2. Do zadañ w³asnych Gminy nale¿¹ w szczególnoci sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony rodowiska,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania cieków komunalnych,
utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk, unieszkodliwienia odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
i ciepln¹, oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) owiaty, w tym szkó³ podstawowych, gimnazjów
i przedszkoli,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych
i urz¹dzeñ sportowych oraz turystyki i promocji
gminy,
11) targowisk,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposa¿enia i utrzymania gminnego magazyny przeciwpowodziowego
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych
16) polityki parorodzinnej w tym zapewnienie kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej
17) promocji gminy,
18) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
19) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
3. Gmina wykonuje obowi¹zkowe zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej na³o¿one ustawami, a tak¿e z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendum.
4. Gmina mo¿e równie¿ wykonywaæ zadania z zakresu
administracji rz¹dowej na podstawie porozumienia z
organami tej administracji.
5. Zadania o których mowa w ust. 3 i 4 gmina wykonuje

§ 15
1. Wykonywanie zadañ publicznych przekraczaj¹cych
mo¿liwoci Gminy nastêpuje w drodze wspó³dzia³ania
miêdzygminnego.
2. Gmina mo¿e przyst¹piæ do zwi¹zku miêdzygminnego
celem wspólnego wykonywania zadañ publicznych.
3. Uchwa³ê o przyst¹pieniu do zwi¹zku podejmuje Rada
Gminy.
4. O zamiarze przyst¹pienia do zwi¹zku Gmina informuje
Wojewodê.
5. Gmina mo¿e tworzyæ i przystêpowaæ do stowarzyszenia maj¹cego za cel wspieranie idei samorz¹du terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów gmin. Do
stowarzyszeñ gmin stosuje siê odpowiednio przepisy
Prawa o stowarzyszeniach.
§ 16
1. Mieszkañcy Gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym poprzez wybory, referendum
lub za porednictwem organów gminy.
Rozdzia³ III
Organy Gminy
§ 17
1. Organami Gminy s¹ Rada Gminy i Wójt Gminy.
2. Organy Gminy wykonuj¹ swoje zadania przy pomocy
Urzêdu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia
jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
4. Jawnoæ dzia³ania organów gminy obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji,
wstêpu na sesje Rady Gminy, posiedzenia jej Komisji,
a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów gminy i komisji Rady gminy.
5. Ustala siê zasady dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania przez organy gminy zadañ publicznych i korzystania z nich:
1) wgl¹d do dokumentów jak równie¿ sporz¹dzanie kopii, odpisu, notatek odbywa siê na stanowisku pracy w obecnoci pracownika w godzinach pracy Urzêdu Gminy,
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2) wgl¹d do dokumentów odbywa siê na wniosek zainteresowanego za wiedz¹ kierownika komórki organizacyjnej, a w przypadku wgl¹du do dokumentów Rady
Gminy za wiedz¹ i przy pomocy pracownika prowadz¹cego sprawy Rady Gminy.
§ 18
1. Rada Gminy  zwana dalej Rad¹ jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Rada sk³ada siê z 15 radnych wybranych przez mieszkañców na okres 4 lat licz¹c od dnia wyborów przeprowadzonych w trybie i na zasadach okrelonych
odrêbn¹ ustaw¹.
§ 19
1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje sta³¹ wiê z
mieszkañcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zg³aszane postulaty i przedstawia je organom Gminy do
rozpatrzenia.
2. Radny zobowi¹zany jest braæ udzia³ w pracach Rady
i jej organów oraz innych instytucji samorz¹dowych,
do których zosta³ wybrany lub desygnowany.
Zasady przyznawania diet i zwrotu kosztów podró¿y
Radnym okrela odrêbna uchwa³a Rady.
3. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
4. Z Radnym nie mo¿e byæ nawi¹zany stosunek pracy w
Urzêdzie Gminy, w której Radny uzyska³ mandat.
5. Przepis ust. 4 dotyczy równie¿ kierowników i zastêpców w gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Nawi¹zanie przez Radnego stosunku pracy, o którym
mowa w ust. 4 i 5 jest równoznaczne ze zrzeczeniem
siê mandatu.
7. Osoba wybrana na Radnego nie mo¿e wykonywaæ
pracy w ramach stosunku pracy w Urzêdzie Gminy, w
której uzyska³a mandat, oraz wykonywaæ funkcji kierownika lub zastêpcy w jednostce organizacyjnej Gminy. Wójt nie mo¿e powierzyæ radnemu gminy, w której
radny uzyska³ mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przed przyst¹pieniem do
wykonywania mandatu osoba ta obowi¹zana jest z³o¿yæ wniosek o urlop bezp³atny w terminie 7 dni od dnia
og³oszenia wyników wyborów przez w³aciwy organ
wyborczy.
8. Radny, wójt, zastêpca wójta, sekretarz gminy, skarbnik
gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarz¹dzaj¹ca i cz³onek organu zarz¹dzaj¹cego gminn¹ osob¹ prawn¹ oraz osoba wydaj¹ca decyzje administracyjne w imieniu wójta s¹ obowi¹zani do z³o¿enia
owiadczenia o swoim stanie maj¹tkowym, zwanego
dalej owiadczeniem maj¹tkowym. Owiadczenie
maj¹tkowe dotyczy ich maj¹tku odrêbnego oraz maj¹tku objêtego ma³¿eñsk¹ wspólnoci¹ maj¹tkow¹.
§ 20
1. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radni sk³adaj¹ lubowanie: Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, lubujê uroczycie obowi¹zki
radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i jej mieszkañców.
2. lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ani kolejno radni powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo lubujê. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one
z dodaniem zdania: Tak mi dopomó¿ Bóg.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz
radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹
obecni.
4. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê
mandatu.
§ 21
1. Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Gminy, o ile ustawy nie
stanowi¹ inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) uchwalanie i zmiana Statutu Gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, ustalanie kierunków
jego dzia³ania, przyjmowanie sprawozdañ z jego
dzia³alnoci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie Skarbnika Gminy, który jest g³ównym Ksiêgowym bud¿etu oraz Sekretarza Gminy  na wniosek Wójta
4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³y w sprawie udzielania lub nie udzielenia
absolutorium Wójtowi z tego tytu³u,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania so³ectw, zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania oraz
zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te so³ectwo,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
gminy przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du dotycz¹cych:
a) okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile
ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad wójt mo¿e dokonywaæ tych
czynnoci wy³¹cznie za zgod¹ rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez
wójta w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê
ustalon¹ corocznie przez rade gminy,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez wójta
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wyposa¿enia ich w maj¹tek
i) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez wójta w roku bud¿etowym,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której Wójt mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przejêcia zadañ
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z zakresu administracji rz¹dowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji,
12) podejmowanie uchwa³ w sprawie wspó³dzia³ania
z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj¹tku,
12a) podejmowanie uchwa³ w sprawie wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych.
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy,
nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
14a) podejmowanie uchwa³ w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15) uchwalanie przepisów gminnych,
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie referendum,
17) kontrolowanie dzia³alnoci Wójta,
18) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych
ustawami do kompetencji Rady Gminy,
3. Do spraw przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du
nale¿y:
1) okrelenie zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awianie lub
najem na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
2) emitowanie obligacji oraz okrelanie zasad zbywania, nabywania i wykupu ich przez Wójta,
3) zaci¹ganie d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
4) ustalanie maksymalnych wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Wójta
w roku bud¿etowym.
5) zaci¹ganie zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez Radê Gminy,
6) tworzenie i przystêpowanie do spó³ek i spó³dzielni
oraz rozwi¹zywanie i wystêpowanie z nich,
7) okrelanie zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania
udzia³ów, akcji przez Wójta,
8) tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych jednostek organizacyjnych oraz
wyposa¿ania ich w maj¹tek.
§ 22
1. Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady 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 niewyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego, zadania przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
3. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady mo¿e nast¹piæ na wniosek co najmniej 1/4
ustawowego sk³adu Rady Gminy w trybie okrelonym
w ust. 1.
§ 23
Szczegó³owy tryb dzia³ania Rady Gminy okrela regulamin stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszego statutu.

§ 24
1. Rada Gminy kontroluje dzia³alnoæ Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w tym celu powo³uje Komisje Rewizyjn¹.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ wy³¹cznie Radni.
3. Cz³onkiem Komisji Rewizyjnej nie mo¿e byæ Przewodnicz¹cy, Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
4. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
5. Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu rady gminy. Uchwa³a rady gminy w sprawie
nie udzielenia wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania wójta. Przed podjêciem
uchwa³y w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium
rada gminy zapoznaje siê z wnioskiem i opini¹, o których mowa w ust. 4.
6. Rada gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania wójta z przyczyny okrelonej w ust. 5 na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia podjêcia uchwa³y
w sprawie nie udzielenia wójtowi absolutorium.
7. Przed podjêciem uchwa³y, o której mowa w ust. 6,
rada gminy zapoznaje siê z opini¹ regionalnej izby
obrachunkowej w sprawie uchwa³y rady gminy o nie
udzieleniu wójtowi absolutorium oraz wys³uchuje
wyjanieñ wójta.
8. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 6, rada gminy podejmuje bezwzgledna wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady w g³osowaniu imiennym.
9. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone
przez Radê Gminy w zakresie kontroli.
10. Szczegó³owy tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okrela regulamin stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do niniejszego statutu
§ 25
1. Rada Gminy powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Komisjê Bud¿etowo  Gospodarcz¹ w sk³adzie 5 osobowym,
2) Komisjê Spo³eczno  Owiatow¹ w sk³adzie 5 osobowym,
3) Komisjê Rewizyjn¹ w sk³adzie 5 osobowym.
2. Sk³ad osobowy komisji Rada Gminy okrela w drodze
uchwa³y.
3. Zadania poszczególnych komisji ustali Rada Gminy w
drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 26
W czasie trwania kadencji Rada Gminy mo¿e powo³aæ
oprócz sta³ych, dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, wskazuj¹c ich sk³ad i zakres oraz czas dzia³ania.
§ 27
1. Komisje podlegaj¹ Radzie, przedk³adaj¹ jej plan pracy
oraz sprawozdanie z dzia³alnoci.
2. W sk³ad komisji wchodz¹ cz³onkowie Rady.
3. Przewodnicz¹cego komisji wybiera Rada sporód
cz³onków Rady.
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4. Zastêpcê przewodnicz¹cego komisja wybiera ze swego grona.
5. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ cz³onka komisji Rady zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów na wniosek przewodnicz¹cego komisji.
6. Szczegó³owy tryb dzia³ania komisji Rady okrela rozdzia³ VII regulaminu Rady Gminy Ostaszewo stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszego statutu.
§ 28
1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.
2. Objêcie obowi¹zków przez wójta nastêpuje z chwil¹
z³o¿enia wobec rady gminy lubowania o nastêpuj¹cej treci:
Obejmuj¹c urz¹d wójta gminy, uroczycie lubujê, ¿e
dochowam wiernoci prawu, a powierzony mi urz¹d
sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicznego i pomylnoci mieszkañców gminy. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania: Tak mi dopomó¿ Bóg.
§ 29
Rada gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwo³ania wójta z przyczyny innej ni¿ nie udzielenie wójtowi absolutorium jedynie na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisjê rewizyjn¹.
3. Rada gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwo³ania wójta na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 3, rada gminy podejmuje wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu imiennym.
§ 30
1. Wójt wykonuje uchwa³y Rady i zadania Gminy okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Wójta nale¿¹ w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
2) okrelanie sposobu wykonania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) wykonywanie zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej przejêtych na mocy porozumienia.
7) przedk³adanie wniosków o zwo³anie sesji Rady,
8) przedk³adanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania bud¿etu Gminy za I-sze pó³rocze oraz sprawozdañ rocznych z wykonania bud¿etu Gminy, na zasadach okrelonych w ustawie o finansach publicznych,
9) wydawanie przepisów gminnych w formie zarz¹dzenia w przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, je¿eli jest
to niezbêdne dla ochrony, ¿ycia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego,
10) przygotowywanie projektu bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanienia
i przedk³adanie go Radzie oraz przesy³anie projektu
do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej,
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11) informowanie mieszkañców Gminy o za³o¿eniach
projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej
i gospodarczej oraz wykorzystywanie rodków bud¿etowych,
12) decydowanie o wszczêciu i rezygnacji ze sporu s¹dowego oraz ustalenie warunków ugody w tych
sprawach.
3. W realizacji zadañ w³asnych Gminy Wójt podlega wy³¹cznie Radzie
§ 31
1. Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje Gminê na zewn¹trz.
2. Do zadañ Wójta w szczególnoci nale¿y:
1) przygotowywanie wniosków pod obrady sesji Rady,
2) przygotowywanie sprawozdañ z dzia³alnoci Wójta,
3) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Gminy,
4) og³aszanie uchwa³y bud¿etowej i sprawozdania z jej
wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów
gminnych,
5) reprezentowanie Gminy na zewn¹trz. Wójt jest reprezentantem Gminy w organizacjach publicznoprawnych oraz spó³kach, spó³dzielniach i zwi¹zkach
miêdzygminnych, o ile Rada lub przepisy ustaw nie
stanowi¹ inaczej. Wójt reprezentuje Gminê podczas
uroczystoci ogólnopañstwowych i lokalnych,
6) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
7) podejmowanie czynnoci nale¿¹cych do kompetencji Wójta w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z bezporednim zagro¿eniem interesu publicznego
8) wydawanie Sekretarzowi gminy poleceñ i wskazówek dotycz¹cych sposobów prowadzenia spraw
Gminy,
9) wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego
w stosunku do pracowników Urzêdu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 32
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu Gminy
zwanego dalej Urzêdem.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania urzêdu gminy
okrela regulamin organizacyjny, nadany przez wójta
w drodze zarz¹dzenia
3. Kierownikiem Urzêdu jest Wójt.
4. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie spraw Gminy w
swoim imieniu Zastêpcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
5. Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy zatrudnieni s¹
na zasadzie powo³ania.
6. Pozostali pracownicy Urzêdu zatrudniani s¹ na podstawie mianowania albo umowy o pracê.
7. Wójt i jego zastêpca za pe³nienie swojej funkcji otrzymuj¹ comiesiêczne wynagrodzenie.
§ 33
1. Wójt podpisuje dokumenty urzêdowe Gminy i korespondencjê.
2. Wójt mo¿e upowa¿niæ swojego Zastêpcê, Sekretarza
Gminy lub innego pracownika Urzêdu do wydawania
w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
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§ 34
1. Owiadczenie 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 (g³ównego ksiêgowego bud¿etu) lub osoby przez niego upowa¿nionej.
3. Skarbnik gminy (g³ówny ksiêgowy bud¿etu), który odmówi³ kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne
polecenie zwierzchnika, powiadamiaj¹c o tym radê
gminy oraz regionaln¹ izbê obrachunkow¹.
§ 35
1. Zastêpca Wójta wykonuje zadania wyszczególnione w
jego zakresie obowi¹zków zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzêdu Gminy.
2. W razie nieobecnoci lub niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków przez Wójta, jego funkcjê sprawuje zastêpca
Wójta.
3. Zastêpca Wójta jest pracownikiem etatowym.
§ 36
Sekretarz Gminy wykonuje zadania wyszczególnione
w zakresie jego obowi¹zków zgodnie z Regulaminem
Organizacyjnym Urzêdu Gminy.
Rozdzia³ IV
Gminne jednostki organizacyjne
§ 37
1. Jednostki organizacyjne pozostaj¹ce w strukturze organizacyjnej Gminy stanowi¹ czêæ maj¹tku gminy wyodrêbnion¹ funkcjonalnie i s³u¿¹c¹ zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorz¹dowej. Tworzenie, likwidacja
i reorganizacja tych jednostek oraz wyposa¿anie ich
w maj¹tek nastêpuje na podstawie uchwa³y Rady.
2. Dzia³alnoæ jednostek organizacyjnych wskazanych
w ust. 1 jest finansowana z bud¿etu Gminy.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadaj¹cy osobowoci prawnej, dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego im
przez Wójta. Do czynnoci przekraczaj¹cych zakres pe³nomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta.
4. Rada ustala statuty gminnych jednostek organizacyjnych.
5. Przepis ust. 4 nie dotyczy gminnych placówek owiatowych. Uchwalaj¹ one swoje statuty zgodnie z przepisami ustawy o systemie owiaty.
§ 38
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi
za³¹cznik nr 4 do niniejszego statutu.
Rozdzia³ V
Przepisy gminne
§ 39
1. Przepisy gminne og³aszane s¹ na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy.
2. Przepisy Gminne wchodz¹ w ¿ycie z dniem og³osze-

nia, o ile nie przewiduj¹ wyranie terminu póniejszego.
3. Urz¹d Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostêpny do powszechnego wgl¹du.
Rozdzia³ VI
Mienie Gminy
§ 40
Gminie przys³uguje prawo w³asnoci i inne prawa
maj¹tkowe. Prawa te stanowi¹ mienie komunalne Gminy.
§ 41
Obowi¹zkiem osób uczestnicz¹cych w zarz¹dzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej starannoci przy wykonywaniu zarz¹du zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.
Rozdzia³ VII
Gospodarka finansowa gminy.
§ 42
1. Dochodami Gminy s¹:
1) podatki, op³aty i inne wp³ywy okrelone odrêbnymi
ustawami jako dochody Gminy,
2) dochody z maj¹tku Gminy,
3) subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa.
2. Dochodami gminy mog¹ byæ:
1) dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych, oraz
na dofinansowanie zadañ w³asnych,
2) wp³ywy z samoopodatkowania mieszkañców,
3) spadki, zapisy, darowizny,
4) inne dochody.
§ 43
1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu Gminy zwanego dalej bud¿etem.
2. Bud¿et uchwalany jest na rok kalendarzowy.
§ 44
1. Projekt bud¿etu przygotowuje Wójt.
2. Bez zgody wójta gminy rada gminy nie mo¿e wprowadziæ w projekcie bud¿etu gminy zmian powoduj¹cych
zwiêkszenie wydatków nieznajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenie planowanych
dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³
tych dochodów.
3. Wójt przedk³ada Radzie projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objanieniami do
15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy
i przesy³a projekt do wiadomoci Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
4. Bud¿et uchwalany jest do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
§ 45
1. Wydatki bud¿etu nie mog¹ przekroczyæ dochodów
bud¿etu.
2. W uchwale bud¿etowej okrela siê ród³a pokrycia niedoboru bud¿etu je¿eli planowane wydatki bud¿etu przewy¿sz¹ planowane dochody.
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1. Uchwa³y organów Gminy dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych wskazuj¹ ród³a dochodów, z których zobowi¹zania te zostan¹ pokryte.
2. Uchwa³y, o których mowa w ust. 1 zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu organu Gminy.
§ 47
Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ Gminy odpowiada Wójt.
§ 48
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2. Przewodnicz¹cy Rady reprezentuje Radê na zewn¹trz,.
3. Przewodnicz¹cy Rady kieruje obradami sesji.
4. Przewodnicz¹cy Rady odpowiada za swoj¹ dzia³alnoæ
przed Rad¹ Gminy.
5. Przewodnicz¹cy Rady uprawniony jest do:
 zwo³ywania sesji,
 podpisywania uchwa³ i protoko³ów,
 podpisywania korespondencji Rady,
 uczestnictwa w Komisji Rady, bez prawa g³osowania,
 wgl¹du w dokumenty Urzêdu Gminy,
 podejmowania innych spraw zleconych przez Radê.
§4

1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
2. Wójt niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla
przepisów gminnych
3. Wójt informuje mieszkañców Gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu rodków bud¿etowych.

1. Do w³aciwoci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Rady o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
2. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady Gminy nale¿¹ zadania
wyszczególnione w § 21 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Ostaszewo.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

Rozdzia³ II
Przygotowania sesji

§ 49

§5

1. Zmiany w statucie dokonywane s¹ w trybie w³aciwym
dla jego uchwalenia.
2. Statut niniejszy wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1. Regulamin okrela tryb dzia³ania Rady Gminy Ostaszewo, zwan¹ dalej Rad¹ oraz okrela sposób obradowania na sesjach i podejmowania uchwa³ przez Radê.
2. Rada dzia³a w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, Statutu Gminy
Ostaszewo oraz inne ogólne obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce uprawnieñ, obowi¹zków i organizacji samorz¹du gminnego

1. Wójt przygotowuje projekty uchwa³, a nadto informuje na pimie o dzia³alnoci Wójta w okresie miedzy sesjami ze szczególnym uwzglêdnieniem spraw maj¹tkowych oraz przedk³ada inne materia³y niezbêdne na
sesji.
2. Przygotowuj¹c materia³y Wójt kieruje siê potrzebami
wynikaj¹cymi z bie¿¹cej dzia³alnoci Gminy, sugestiami i wnioskami Komisji Rady oraz wskazówkami wynikaj¹cymi z poprzednich sesji Rady.
3. Projekt uchwa³y musi zawieraæ podstawê prawn¹, treæ
uchwa³y, datê wejcia w ¿ycie oraz sposób realizacji
i odpowiedzialnych za jej wykonanie.
4. Do projektu uchwa³y Wójt do³¹cza uzasadnienie prawne i merytoryczne w miarê potrzeb analizy liczbowe,
dane oraz inne niezbêdne dla podjêcia uchwa³y wyjanienia.
5. Wniosek o zwo³anie sesji zwyczajnej Wójt lub Radni
w iloci 1/4 Rady wystêpuj¹cy z takim wnioskiem przedk³adaj¹ Przewodnicz¹cemu Rady nie póniej ni¿ 10 dni
przed planowanym terminem zwo³ania sesji.
6. Materia³y niezbêdne do przygotowania Sesji wnioskodawcy przedk³adaj¹ nie póniej ni¿ 7 dni przed planowanym terminem zwo³ania sesji.

§2

§6

Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy Ostaszewo
Regulamin Rady Gminy Ostaszewo
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1

1. Rada kontroluje i nadzoruje dzia³alnoæ Wójta Gminy
Ostaszewo i podporz¹dkowane mu jednostki organizacyjne.
2. Rada wykonuje swoje ustawowe uprawnienia podejmuj¹c uchwa³y.
3. Dla wykonania swoich zadañ Rada powo³uje sta³e i dorane komisje okrelaj¹c ich zakres dzia³ania, sk³ad liczbowy oraz osobowy oraz tryb pracy.
4. W uzasadnionych przypadkach Rada mo¿e korzystaæ
z opinii i opracowañ doradców i ekspertów. O zakresie i sposobie korzystania z opinii i opracowañ decyduje Rada.
§3
1. Pracami Rady kieruje Przewodnicz¹cy Rady.

1. W przypadku z³o¿enia wniosku o zwo³anie sesji nadzwyczajnej, Przewodnicz¹cy Rady dokonuje oceny
kompletnoci materia³ów zleca przekazanie je Radzie.
2. Na podstawie przyjêtych materia³ów Przewodnicz¹cy
Rady opracowuje porz¹dek sesji, jej termin oraz listê
zaproszonych goci, których obecnoæ jest niezbêdna
ze wzglêdu na podejmowane tematy.
§7
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹ radni w iloci
1/4 rady, kluby radnych oraz wójt, chyba ¿e przepisy
prawa stanowi¹ inaczej.
2. Je¿eli projekt uchwa³y pochodzi od radnych wymagana jest opinia wójta i radcy prawnego.
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§8
1. Materia³y zawieraj¹ce:
 porz¹dek obrad,
 projekty uchwa³ wraz z uzasadnieniami i niezbêdnymi materia³ami uzupe³niaj¹cymi, ponumerowane
wed³ug kolejnoci obrad,
 pisemne opinie komisji pod³¹czone do poszczególnych projektów uchwa³ przesy³a siê radnym i cz³onkom komisji spoza rady nie póniej ni¿ na 7 dni przed
terminem sesji,
 o terminie sesji Wójt zawiadamia mieszkañców gminy na 5 dni przed terminem sesji za pomoc¹ og³oszeñ wywieszonych w miejscach ogólnie dostêpnych. W og³oszeniu podaje siê termin miejsce i porz¹dek obrad.
§9
Postanowieñ § 7 i 8 nie stosuje siê do sesji zwo³ywanej w trybie nadzwyczajnym.
Rozdzia³ III
Przygotowanie sesji bud¿etowej
§ 10
1. Radni i Rady So³eckie po zaakceptowaniu wniosku
przez zebranie mieszkañców mog¹ sk³adaæ skarbnikowi gminy wnioski do projektu bud¿etu w terminie do
15 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych opracowuj¹ i przedk³adaj¹ Skarbnikowi Gminy w terminie
do dnia 15 padziernika roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy projekty planów finansowych oraz rzeczowych.
3. Skarbnik Gminy w oparciu o przed³o¿one materia³y
i wnioski, a tak¿e obliczone dochody w³asne gminy, dotacje celowe i subwencje ogólne opracowuje zbiorcze
zestawienie dochodów i wydatków do projektu bud¿etu.
§ 11
1. Wójt Gminy przygotowuje na podstawie materia³ów
opracowanych przez Skarbnika Gminy projekt bud¿etu. Dopuszcza siê opracowanie projektu bud¿etu w kilku wariantach.
2. Projekt bud¿etu Wójt Gminy przedk³ada Radzie Gminy
na rêce Przewodnicz¹cego Rady w terminie do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy. W przypadku sporz¹dzania projektu bud¿etu w kilku wariantach Wójt wskazuje, który wariant projektu bêdzie stanowi³ podstawê gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia bud¿etu przez Radê Gminy.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy Rady przesy³a projekt bud¿etu wraz z
materia³ami informacyjnymi radnym.
2. Radni i Komisje Rady dokonuj¹ analizy i oceny projektu bud¿etu opracowuj¹ pisemne wnioski i kieruj¹ je do
Komisji Bud¿etowej. W przypadku zg³oszenia przez komisje lub radnego propozycji wprowadzenia do bud¿etu nowego wydatku lub zwiêkszenia wydatku przewidzianego w projekcie bud¿etu istnieje obowi¹zek
wskazania przez wnioskodawcê (w tym tak¿e Komisje
Bud¿etow¹) ród³a jego sfinansowania.

3. Komisja Bud¿etowa opracowuje ostateczne stanowisko w projekcie bud¿etu. W swoim stanowisku komisja podaje, jakie wnioski zosta³y uwzglêdnione, a jakie
zosta³y odrzucone wraz z uzasadnieniem
4. Wójt Gminy w ci¹gu 5 dni ustosunkowuje siê do stanowiska komisji.
5. Wnioski komisji Wójt mo¿e uwzglêdniæ kieruj¹c siê
wielkoci¹ rodków i pilnoci¹ potrzeb.
6. Zaktualizowany projekt bud¿etu Wójt przesy³a niezw³ocznie Radnym przed terminem sesji.
§ 13
W przypadku nie uchwalenia bud¿etu gminy w ustawowym terminie maja zastosowanie przepisy zawarte w
art. 53 ust. 2, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym.
Rozdzia³ IV
Tryb pierwszej sesji Rady Gminy
§ 14
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w terminie 7 dni po
og³oszenia zbiorczych wyników wyborów do rad gmin
na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów
przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady Gminy.
2. Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 1 sesjê zwo³uje przewodnicz¹cy komisji wyborczej w ci¹gu 21 dni
po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów dla ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych
w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników wyborów do
Rady Gminy.
3. Pierwsz¹ sesjê otwiera i obejmuje przewodnictwo obrad najstarszy wiekiem cz³onek nowo wybranej rady.
Senior prowadzi obrady sesji do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady na now¹ kadencjê.
§ 15
1. Przed przyst¹pieniem do wykonania mandatu radni
sk³adaj¹ lubowanie wg obowi¹zuj¹cej roty.
2. Rotê lubowania odczytuje najm³odszy wiekiem cz³onek Rady. Senior odczytuje wg alfabetu nazwisko radnego, a radni kolejno powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo
lubujê.
3. Radni nieobecni na pierwszej sesji sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji na której s¹ obecni. lubowanie
przyjmuje Przewodnicz¹cy Rady, a pod jego nieobecnoæ Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 16
1. Na pierwszej sesji radni wybieraj¹ Przewodnicz¹cego
Rady i Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
2. Po wyborze przewodnicz¹cego obejmuje on dalsze
prowadzenie obrad.
Rozdzia³ V
Tryb obrad na sesji
§ 17
1. Rada obraduje na sesjach zwo³anych przez Przewodnicz¹cego Rady w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
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2. Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady lub Klubu Radnych Przewodnicz¹cy Rady
zobowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w terminie 7 dni od daty
z³o¿enia wniosku.
3. Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego Rady sesjê Rady
zwo³uje Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
4. Obs³ugê organizacyjno-techniczna sesji zapewnia Wójt.
5. Sesje Rady s¹ jawne. Zawiadomienie o sesji podaje
siê do publicznej wiadomoci w trybie okrelonym w
§ 8 ust. 2 niniejszego regulaminu.
6. Sesja Rady sk³ada siê z jednego lub kilku posiedzeñ.
7. O sesji Rady nale¿y powiadomiæ pisemnie cz³onków
Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia wskazuj¹c miejsce dzieñ i godzinê pierwszego posiedzenia oraz proponowany porz¹dek obrad dostarczaj¹c jednoczenie projekty uchwa³ z niezbêdnymi
materia³ami wyjaniaj¹cymi. Terminy dalszych posiedzeñ w ramach jednej sesji ustala przewodnicz¹cy
obrad ii zawiadamia ustnie na posiedzeniu. Kolejne
posiedzenie powinno odbyæ siê nie póniej ni¿ w ci¹gu 14 dni od daty poprzedniego posiedzenia.
8. W obradach sesji uczestnicz¹ Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy oraz pracownicy wyznaczeni przez Wójta do
reprezentowania spraw i udzielania informacji.
9. W obradach mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których, dotycz¹ sprawy stanowi¹ce
przedmiot obrad.
§ 18
1. Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady, a w razie jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e przekazaæ prowadzenie obrad
w czasie sesji Wiceprzewodnicz¹cemu.
3. Przewodnicz¹cy, Wiceprzewodnicz¹cy, sekretarz obrad
i protokolant zajmuj¹ miejsca przy stole prezydialnym.
4. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu formu³y
otwieram sesje Rady Gminy w Ostaszewie, natomiast
zamkniêcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu formu³y w zwi¹zku z wyczerpaniem porz¹dku obrad zamykam sesje.
5. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy na podstawie listy
obecnoci stwierdza prawomocnoæ obrad. W przypadku braku quorum Przewodnicz¹cy zamyka obrady
i wyznacza nowy termin sesji.
6. Fakt braku quorum i zamkniêcia sesji bez odbycia obrad zaznacza siê w protokóle obrad.
§ 19
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad dokonuje siê
wyboru sekretarza obrad sporód Radnych obecnych
na sesji.
2. Wyboru sekretarza dokonuje siê w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. Do obowi¹zków sekretarza nale¿y:
1) liczenie g³osów podczas g³osowania,
2) prowadzenie listy osób zg³oszonych do dyskusji,
3) formu³owanie zg³oszonych wniosków i kontrola kolejnoci ich g³osowania,
4) nadzorowanie sporz¹dzanego protoko³u,
5) inne czynnoci techniczne zlecone przez prowadz¹cego sesje.
§ 20
1. Po wyborze sekretarza, Przewodnicz¹cy przedstawia
proponowany porz¹dek obrad.
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2. Na wniosek Radnych, Przewodnicz¹cego lub Wójta w
porz¹dku obrad mo¿na dokonaæ zmian polegaj¹cych
na wykreleniu z porz¹dku obrad danego punktu, wprowadzenie punktów dodatkowych, przestawienie kolejnoci proponowanego porz¹dku.
3. Ka¿dy wniosek Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie. Wniosek zostaje uwzglêdniony i wprowadzony
do porz¹dku obrad je¿eli w g³osowaniu jawnym uzyska bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
4. Po wprowadzeniu zmian, Przewodnicz¹cy ponownie
odczytuje porz¹dek obrad i poddaje go w ca³oci pod
g³osowanie.
5. Porz¹dek dzienny obrad powinien zawieraæ punkt, zapytania i wolne wnioski.
6. Ka¿dy Radny w tym punkcie obrad ma prawo zwracaæ
siê z ¿¹daniem wyjanieñ we wszystkich sprawach,
które dotycz¹ zakresu dzia³ania Rady. Odpowiedzi
udziela Przewodnicz¹cy Rady, przewodnicz¹cy poszczególnych komisji, Wójt albo wyznaczony przez
Wójta pracownik.
7. W przypadku niemo¿noci udzielenia natychmiastowej
odpowiedzi wyjanienie winno byæ udzielone pisemnie w terminie 14 dni. Radny mo¿e ¿¹daæ, aby odpowied by³a udzielona na nastêpnej sesji.
§ 21
1. Protokolant z ka¿dej sesji Rady sporz¹dza protokó³
obrad.
2. Protokó³ powinien zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce posiedzenia oraz numery podejmowanych uchwa³,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad, wybór sekretarza obrad,
3) nazwiska nieobecnych cz³onków Rady,
4) stwierdzenie przyjêcia protokó³u z poprzedniego posiedzenia,
5) zatwierdzony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
oraz tekst zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
7) podpis Przewodnicz¹cego Rady, sekretarza obrad
i protokolanta,
8) protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y arabskimi (³amanymi przez numer sesji),
9) nowa numeracja zaczyna siê z pocz¹tkiem nowej kadencji,
10) przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹, któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia protoko³u obrad na nastêpnej sesji.
§ 22
1. Po przyjêciu porz¹dku obrad nastêpuje przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji.
2. W przypadku nie ujêcia w protokole sprawy bêd¹cej
przedmiotem dyskusji na poprzedniej sesji, u¿ycia niew³aciwych sformu³owañ  na wniosek Radnych wprowadza siê uzupe³nienia lub poprawki do protoko³u. O
zmianach w protokole, po wys³uchaniu protokolanta
i tamy magnetofonowej, decyduje Przewodnicz¹cy
Rady.
3. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 2 nie bêdzie uwzglêdniony wnioskodawca mo¿e odwo³aæ siê do Rady Gminy.
4. Po wprowadzeniu zmian Przewodnicz¹cy poddaje pod
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g³osowanie przyjêcie protoko³u. Przyjêcie protoko³u nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym.
5. W terminie 14 dni po odbyciu Sesji Rady protokó³ powinien byæ wy³o¿ony do wgl¹du mieszkañcom Gminy
na stanowisku ds. obs³ugi Rady
§ 23
Przewodnicz¹cy odczytuje tytu³ sprawy lub zagadnienia bêd¹cego kolejnym punktem porz¹dku obrad. Je¿eli
zachodzi koniecznoæ udzielania dodatkowych wyjanieñ
do danego punktu obrad, przewodnicz¹cy udziela g³osu
Wójtowi lub osobie przez niego upowa¿nionej.
1) w dyskusji nad danym tematem Przewodnicz¹cy
udziela g³osu w pierwszej kolejnoci przedstawicielowi komisji, w kompetencji której le¿y omawiane
zagadnienie. Nastêpnie rozpoczyna siê dyskusja nad
omawianym tematem,
2) Przewodnicz¹cy udziela Radnym g³osu wg kolejnoci zg³oszeñ.
3) w razie potrzeby za zgod¹ Rady Przewodnicz¹cy
mo¿e ograniczyæ czas wypowiedzi,
4) Przewodnicz¹cy mo¿e udzielaæ g³osu w dyskusji innym osobom obecnym na sesji,
5) Przewodnicz¹cy czuwa nad przebiegiem dyskusji, a
w szczególnoci aby wypowiedzi dotyczy³y konkretnego tematu, nie zawiera³y stwierdzeñ ju¿ wypowiedzianych, itp.,
6) radni maj¹ prawo zg³aszaæ w³asne wnioski pod g³osowanie. Wniosek powinien byæ sformu³owany precyzyjnie i nale¿y uzasadniæ go,
7) wszystkie wnioski zg³oszone do danego punktu obrad sekretarz spisuje w kolejnoci zg³oszeñ. Po zakoñczeniu dyskusji nad danym tematem przedk³ada
wnioski Przewodnicz¹cemu,
8) Przewodnicz¹cy odczytuje wnioski i podaje je pod
g³osowanie wg kolejnoci zg³oszeñ,
9) wniosek zostaje przyjêty, je¿eli uzyska wiêkszoæ g³osów,
10) po przeg³osowaniu wniosków dokonuje siê poprawek w uchwale zgodnych z zaakceptowanymi wnioskami. Przewodnicz¹cy odczytuje poprawiony i uzupe³niony tekst uchwa³y i poddaje ca³oæ pod g³osowanie. Je¿eli uchwala zosta³a przeg³osowana, Przewodnicz¹cy stwierdza, ¿e uchwala zosta³a przyjêta,
nadaj¹c jej numer, b¹d odrzucona podaj¹c iloæ g³osów za, iloæ g³osów przeciw i iloæ g³osów
wstrzymuj¹cych siê od g³osu. Wyniki g³osowania
umieszcza siê w protokole.
§ 24
W czasie trwania dyskusji Przewodnicz¹cy udziela poza
kolejnoci¹ g³osu w sprawie wniosków formalnych.
1. Wniosek formalny mo¿e dotyczyæ w szczególnoci:
a) stwierdzenie quorum i wa¿noci sesji,
b) zdjêcie danego tematu z porz¹dku obrad,
c) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
d) zamkniêcia listy mówców,
e) ograniczenia czasu wyst¹pieñ,
f) przeprowadzenia obrad przy drzwiach zamkniêtych itp.
2. Po zg³oszeniu wniosku formalnego, Przewodnicz¹cy poddaje go niezw³ocznie pod g³osowanie. Przyjêcie wniosku zobowi¹zuje Radnych do zastosowania siê do jego treci.

§ 25
1. Je¿eli wyst¹pienie Radnego lub innej osoby jest
sprzeczne z ogólnie przyjêtymi normami, je¿eli zachowanie Radnego w oczywisty sposób zak³óca porz¹dek
obrad lub uchybia powadze rady, prowadz¹cy obrady
zwraca uwagê tej osobie na niew³aciwe zachowanie.
2. Je¿eli uwaga Przewodnicz¹cego nie skutkuje odbiera
siê mówcy g³os a fakt ten umieszcza siê w protokole
obrad.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad
osobom spoza rady, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub naruszaj¹ powagê sesji.
§ 26
1. Radny ma prawo zg³aszania wniosków i interpelacji do
Wójta, a dotycz¹cych spraw lub problemów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ Gminy i jej organów.
2. W sprawach wynik³ych w toku wykonywania mandatu radnego ma on prawo zg³oszenia wniosków i interpelacji do Rady i jej Komisji.
3. Interpelacja mo¿e byæ zg³oszona pisemnie lub ustnie
podczas sesji lub miêdzy sesjami.
4. Adresat wniosku lub interpelacji jest zobowi¹zany
udzieliæ radnemu odpowiedzi nie póniej ni¿ w ci¹gu
14 dni od daty jego otrzymania.
5. Radny, który zg³osi interpelacjê, mo¿e wnieæ o rozpatrzenie odpowiedzi na ni¹ przez Radê na sesji.
6. Radny w razie braku odpowiedzi na zg³oszony wniosek lub interpelacje ma prawo zwróciæ siê o interwencjê do Przewodnicz¹cego Rady.
§ 27
1. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowiazania siê do
okrelonego postêpowania
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny
2. Do postanowieñ deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
Rozdzia³ VI
Tryb g³osowania
§ 28
1. W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie Radni.
2. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu organu, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
3. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
4. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy
Rady. Przeliczenia g³osów dokonuje sekretarz obrad,
który sumuje je i ostateczny wynik g³osowania przedstawia Przewodnicz¹cemu Rady.
5. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy,
nakazuj¹c jednoczenie odnotowanie ich w protokole
obrad. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy, który prowadzi sesjê.
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1. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadku, gdy przewiduje to ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym.
2. W g³osowaniu tajnym Radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady Gminy, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym sporód siebie przewodnicz¹cym komisji
3. Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je
wyczytuj¹c kolejno Radnych z listy obecnoci.
4. Sekretarz obrad wraz z pracownikiem urzêdu wyznaczonym do obs³ugi sesji winni zapewniæ nieskrêpowany sposób g³osowania uwzglêdniaj¹c tajnoæ wyborów.
5. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.
6. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ Radnych
obecnych na sesji.
7. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u obrad sesji.
§ 30
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 31
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjecie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjecie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym ze w pierwszej kolejnoci
Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
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5. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie,
o jakim mowa w ust. 5 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 32
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 33
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
2. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczna g³osów o 1 wiêksza od liczby wa¿nie oddanych g³osów.
Rozdzia³ VII
Komisje Rady Gminy
§ 34
Rada Gminy powo³uje sta³e i dorane komisje Rady do
poszczególnych zadañ:
1) iloæ komisji, ich nazwê i liczbê cz³onków w komisjach ustala Statut Gminy Ostaszewo,
2) Przewodnicz¹cych komisji powo³uje imiennie Rada
w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady,
3) kandydatów na cz³onków komisji Rady mog¹ zg³aszaæ wszyscy radni przewodnicz¹cym komisji. Przewodnicz¹cy komisji prezentuje Radzie do akceptacji
wszystkich zg³oszonych kandydatów, sporód których Rada wybiera niezbêdna iloæ,
3) na zasadach okrelonych w ust. 2 rada powo³uje
cz³onków komisji. Zastêpcê Przewodnicz¹cego wybieraj¹ sporód siebie cz³onkowie komisji,
4) w posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ radni
niebêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w
dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu,
5) radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednej komisji.
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§ 35

Dla wykonania zadañ doranych, krótkoterminowych
lub rozpatrzenia spraw nadzwyczajnych Rada mo¿e powo³aæ komisje dorane.
1) Komisje doran¹ powo³uje siê na zasadach okrelonych w § 34,
2) w uchwale powo³uj¹cej komisjê doran¹ Rada okrela zadania zlecone komisji, sposób ich realizacji oraz
czasokres dzia³ania komisji. Je¿eli uchwa³a nie wyznacza konkretnego terminu dzia³ania komisji, za
czasokres jej dzia³ania uwa¿a siê czas niezbêdny do
wykonania powierzonych zadañ,
3) na wniosek radnych lub przewodnicz¹cego komisji
Rada mo¿e przed³u¿yæ okres dzia³ania komisji oraz
rozszerzyæ lub ograniczyæ zakres zleconych prac,
4) Komisja dorana ulega rozwi¹zaniu automatycznie
po przyjêciu i zaakceptowaniu przez Radê materia³ów z prac komisji.
§ 36
1. Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniu oraz przez swoich
cz³onków badaj¹cych na miejscu poszczególne sprawy.
2. Posiedzenie komisji zwo³uje jej przewodnicz¹cy, a pod
jego nieobecnoæ jego zastêpca.
3. Posiedzenie odbywa siê zgodnie z planem pracy komisji oraz w miarê potrzeb.
4. O posiedzeniu komisji zawiadamia siê cz³onków pisemnie nie póniej ni¿ na trzy dni przed posiedzeniem komisji.
5. W sprawach pilnych przewodnicz¹cy komisji mo¿e
zarz¹dziæ zwo³anie posiedzenia w innym trybie.
6. Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu, ka¿demu cz³onkowi komisji przysy³a siê materia³y bêd¹ce przedmiotem posiedzenia.
§ 37
1. Dla prawomocnoci posiedzenia niezbêdna jest obecnoæ na posiedzeniu najmniej po³owy sk³adu komisji,
w tym przewodnicz¹cego b¹d jego zastêpcy.
2. Cz³onkowie komisji potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na
posiedzeniu na licie obecnoci.
3. Posiedzenia komisji prowadzi jej przewodnicz¹cy, a pod
jego nieobecnoæ jego zastêpca.
4. Obs³ugê techniczno-kancelaryjn¹ komisji zapewni
Urz¹d Gminy.
5. Wszyscy cz³onkowie komisji maj¹ równy g³os.
6. Decyzje komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w g³osowaniu jawnym.
7. Posiedzenia komisji s¹ protoko³owane. Protokó³ podpisuj¹ prowadz¹cy obrady i protokolant.
§ 38
1. W przypadku rozbie¿noci co do podjêtych decyzji
i wniosków przez komisje, cz³onkom komisji przys³uguje prawo zg³oszenia stanowiska odrêbnego.
2. Stanowisko odrêbne mo¿e zg³osiæ na pimie ka¿dy z
cz³onków komisji. Stanowisko to wymaga uzasadnienia.
3. Stanowisko odrêbne przesy³a siê Radzie Gminy wraz z
pozosta³ymi materia³ami komisji.
§ 39
Komisja ma prawo:
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1) ¿¹daæ przedk³adania komisji wszystkich niezbêdnych
do podjêcia decyzji materia³ów i wyjanieñ,
2) ¿¹daæ obecnoci na posiedzeniu Wójta, pracowników
Urzêdu Gminy i zapraszaæ na posiedzenia kierowników
jednostek organizacyjnych gminy lub inne osoby, jeli
zdaniem komisji obecnoæ ta jest niezbêdna wnioskowaæ do Rady o wykonanie opracowañ, analiz i innych
dokumentów zapewniaj¹cych w³aciw¹ ocenê problemów bêd¹cych w krêgu zainteresowañ komisji,
3) kontrolowaæ i oceniaæ wykonanie uchwa³ Rady w zakresie objêtym dzia³aniem komisji, które nie mog¹ byæ
wykonane przez pracowników,
4) ¿¹daæ zapewnienia obs³ugi prawnej,
5) wystêpowaæ do Rady z inicjatywami i wnioskami dotycz¹cymi ca³okszta³tu dzia³alnoci Gminy.
§ 40
Komisja w oparciu o przed³o¿one materia³y dokonuje
samodzielnej oceny problemów, a tak¿e oceny przed³o¿onych projektów uchwa³.
1) Komisja nie mo¿e dokonywaæ w projektach uchwa³
poprawek, propozycje zmian komisja przedk³ada
Radzie na pimie. Komisja mo¿e opracowaæ w³asny
projekt uchwa³y i przedstawiæ go na sesji jako alternatywny w stosunku do projektu Wójta. Komisje
rozpatruj¹ materia³y i opracowuj¹ stanowiska w
sprawach objêtych bezporednim zainteresowaniem
komisji. Projekt planu i bud¿etu rozpatruj¹ wszystkie komisje. Komisj¹ wiod¹c¹ jest Komisja Bud¿etowa, która zbiera: wnioski i postulaty pozosta³ych
komisji i sporz¹dza ostateczne propozycje planu i bud¿etu,
2) je¿eli problem dotyczy kilku komisji, materia³y rozpatruj¹ te komisje, których problem dotyczy sporz¹dzaj¹c w³asne opinie,
3) na wniosek przewodnicz¹cych komisji mog¹ one odbywaæ wspólne posiedzenia.
§ 41
1. Po posiedzeniu komisja sporz¹dza pisemn¹ informacjê ze swojej pracy i przedk³ada je Radzie.
2. Sprawozdanie winno zawieraæ:
1) liczbê odbytych posiedzeñ, ocenê przedk³adanych
komisji materia³ów pod wzglêdem kompletnoci
i opracowania formalno-prawnego,
2) wskazania trudnoci napotykanych w czasie pracy
komisji,
3) propozycji ich rozwi¹zania,
4) ustosunkowanie siê do ewentualnego stanowiska
odrêbnego czêci cz³onków komisji.
3. Sprawozdanie podpisuje przewodnicz¹cy lub zastêpca komisji. Do sprawozdania do³¹cza siê ewentualne
odrêbne stanowisko.
4. Pisemne sprawozdanie do³¹cza siê do materia³ów przes³anych radnym. Jeden egzemplarz sprawozdania przekazuje siê Wójtowi.
§ 42
Komisja opracowuje pisemny plan pracy na dany rok
i przedk³ada Radzie, która go zatwierdza wraz z bud¿etem.
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Rozdzia³ VIII
Kluby radnych
§ 43

1. Radni maj¹ prawo tworzyæ kluby radnych, zwanych w
dalszej czêci regulaminu Klubem.
2. Klub mo¿na tworzyæ w oparciu o przynale¿noæ do
organizacji politycznych i spo³ecznych, zawodowych
itp. Cz³onkowie Klubu mog¹ byæ tak¿e cz³onkami komisji spoza Rady.
3. Przynale¿noæ do Klubu jest dobrowolna.
4. Klub radnych liczy nie mniej ni¿ 3 cz³onków.
§ 44
Cz³onkowie Klubu wybieraj¹ sporód siebie przewodnicz¹cego klubu, który reprezentuje Klub wobec Rady
i Wójta.
Strukturê, organa, tryb pracy Kluby okrelaj¹ samodzielnie wg w³asnych potrzeb i mo¿liwoci.
Listê cz³onków Klubu przekazuje siê Przewodnicz¹cemu Rady.
§ 45
1. Klub okrela swoje stanowisko we wszystkich sprawach objêtych sesj¹.
2. Stanowisko klubu przedstawia na sesji przewodnicz¹cy Klubu lub osoba przez niego upowa¿niona.
3. Okrelenie przez Klub swojego stanowiska w danej
sprawie nie pozbawia cz³onków klubu prawa zabierania g³osu w dyskusji na sesji.
4. Klub radnych ma prawo zg³aszaæ wnioski, propozycje
i uwagi we wszystkich sprawach dotycz¹cych Gminy
Ostaszewo.
5. Rada i Wójt zobowi¹zani s¹ do zajêcia stanowiska wobec spraw okrelonych w ust. 4 na najbli¿szej sesji, o
ile termin za³atwienia sprawy nie zosta³ ustalony z przewodnicz¹cym Klubu.
Rozdzia³ IX
Prawa i obowi¹zki radnego
§ 46
Radny ma prawo:
1) korzystaæ ze zwolnienia w zak³adzie pracy na czas niezbêdny do pracy w komisjach, sesji i innych pracach
zwi¹zanych z pe³nieniem funkcji radnego,
2) otrzymywaæ diety przys³uguj¹ce za utracone zarobki
w zak³adzie pracy zwi¹zane z wype³nieniem mandatu
radnego i zwrot kosztów przejazdu podró¿y s³u¿bowych
3) wybieraæ i byæ wybieranym do organów rady, sk³adaæ
wnioski i zapytania do organów rady,
4) ochrony stosunku pracy wynikaj¹cej z ustawy o samorz¹dzie gminnym.
§ 47
Radny ma obowi¹zek:
1) czynnie uczestniczyæ w sesjach Rady Gminy, pracach
organów i komisji do których zostali wybrani,
2) informowaæ wyborców o stanie Gminy,
3) konsultowania spraw wnoszonych pod obrady Rady
Gminy,
4) przyjmowania postulatów, wniosków i skarg mieszkañców Gminy a ponadto braæ udzia³ w zebraniach i spotkaniach mieszkañców,
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5) usprawiedliwiaæ swoj¹ nieobecnoæ na najbli¿szej sesji.
Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy Ostaszewo
Regulamin
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostaszewo
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisj¹ dzia³a na
podstawie ustawy o samorz¹dzie gminnym, Statutu
Gminy Ostaszewo oraz niniejszego regulaminu.
2. Komisja sk³ada siê z 5 cz³onków Rady Gminy wybranych wy³¹cznie sporód cz³onków Rady Gminy.
3. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej powo³uje i odwo³uje Rada Gminy w g³osowaniu jawnym i zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.
4. W sk³ad Komisji Rewizyjnej nie mog¹ wchodziæ Radni
 Przewodnicz¹cy Rady Gminy i Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy.
§2
Komisja podlega wy³¹cznie Radzie Gminy i dzia³a w jej
imieniu.
Rozdzia³ II
Zadania Komisji
§3
Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesów Gminy, uwzglêdniaj¹c kryteria legalnoci (zgodnoæ
z przepisami prawa), celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci i sprawnoci organizacyjnej, a ponadto w zakresie:
1) wykonywania przez Wójta Gminy uchwa³ Rady Gminy,
2) rozpatrywanie i za³atwianie skarg i wniosków przez
Wójta,
3) realizacji interpelacji i wniosków Radnych.
Rozdzia³ III
Tryb pracy Komisji
§4
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na podstawie rocznego planu kontroli oraz wy³¹cznie na zlecenie
Rady Gminy.
§5
1. Komisja Rewizyjna uchwala plan kontroli obejmuj¹cy
w szczególnoci przedmiot, zakres oraz termin kontroli.
2. Roczny plan kontroli przekazuje siê Przewodnicz¹cemu Rady Gminy, a póniej przedk³adany jest Radzie
Gminy.
3. O terminie zamierzonej kontroli Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zawiadamia Wójta oraz kierownika jednostki kontrolowanej co najmniej na 7 dni przed terminem kontroli.
§6
1. Kontrolê przeprowadza Komisja Rewizyjna, b¹d ze-
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spó³ kontrolny Komisji. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e powo³aæ osoby spoza Rady niezbêdne do
przeprowadzenia kontroli tworz¹c tym samym zespó³
kontrolny.
2. Przewodnicz¹cy Rady Gminy wystawia imienne upowa¿nienie dla osób wchodz¹cych w sk³ad zespo³u kontrolnego Komisji Rewizyjnej.
3. W przypadku kontroli jednostki, której pracownik jest
cz³onkiem Zespo³u Kontrolnego Komisji Rewizyjnej, zostaje on wy³¹czony ze sk³adu Zespo³u Kontrolnego.
4. W przypadku odmowy zaakceptowania sk³adu zespo³u kontrolnego komisji przez Przewodnicz¹cego Rady
Gminy sprawê rozstrzyga Rada Gminy na najbli¿szej
sesji.
§7
1. Komisja Rewizyjna powinna przeprowadzaæ kontrole
zgodnie z planem kontroli oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, zw³aszcza w zakresie ochrony tajemnicy pañstwowej, s³u¿bowej i skarbowej a tak¿e w sposób nie utrudniaj¹cy zwyk³ego funkcjonowania jednostki kontrolowanej.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo:
1) wstêpu do odpowiednich pomieszczeñ jednostki
kontrolowanej,
2) wgl¹du we w³aciwe dokumenty, zabezpieczenia
tych dokumentów i innych dowodów,
3) wezwania do z³o¿enia wyjanieñ pracowników jednostki kontrolowanej, przy czym na ¿¹danie pracownika wyjanienia utrwalone s¹ w formie protoko³u,
§8
1. Z przebiegu kontroli Komisja sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Komisji oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. W protokole ujmuje siê fakty s³u¿¹ce do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawid³owoci, ich
przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak równie¿
osi¹gniêcia i przyk³ady dobrej pracy.
3. Protokó³ powinien ponadto zawieraæ:
1) nazwê jednostki kontrolowanej oraz imiê i nazwisko
kierownika jednostki,
2) imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
3) okrelenie zakresu przedmiotu kontroli,
4) czas trwania kontroli,
5) ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki kontrolowanej,
6) wykaz za³¹czników,
4. Protokó³ sporz¹dza siê w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik
jednostki kontrolowanej, drugi Przewodnicz¹cy Rady
Gminy a trzeci pozostaje w aktach Komisji.
§9
1. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli Komisja wystêpuje z wnioskami do Rady Gminy w celu
wydania przez Radê zaleceñ pokontrolnych zmierzaj¹cych do usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci, zapobie¿enia im na przysz³oæ oraz usprawnienia dzia³alnoci, która by³a przedmiotem kontroli.
2. W razie ujawnienia przestêpstw lub wykroczeñ Komisja przekazuje sprawê Radzie Gminy a ta upowa¿nia
Wojta Gminy do przekazania sprawy organom cigania.

§ 10
Kierownicy jednostek, do których wyst¹pienie pokontrolne Rady zosta³o skierowane, s¹ obowi¹zani w wyznaczonym terminie zawiadomiæ Radê o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków. W razie braku
mo¿liwoci wykonania wniosków nale¿y podaæ uzasadnienie przyczyny ich nie wykonania i propozycje co do
sposobu usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
§ 11
1. Posiedzenia Komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
2. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, bez prawa g³osu
mog¹ braæ udzia³:
1) Przewodnicz¹cy Rady Gminy i Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy,
2) inni radni,
3) osoby zaproszone do udzia³u w posiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
3. W uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna
mo¿e podj¹æ uchwa³ê o obowi¹zku zachowania tajemnicy czêci posiedzenia i o wy³¹czeniu z udzia³u w tej
czêci osób zaproszonych.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej s¹ protoko³owane. Protokó³ podpisuje Przewodnicz¹cy Komisji i protokolant.
Rozdzia³ IV
Postanowienia koñcowe
§ 12
1. Wyniki swoich dzia³añ Komisja przedstawia Radzie
Gminy w formie rocznych sprawozdañ.
2. Sprawozdania sporz¹dzane s¹ w formie pisemnej i powinny zawieraæ:
1) zwiêz³y opis wyników kontroli z wskazaniem róde³
i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci,
2) wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci.
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy Ostaszewo
GMINNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYODRÊBNIONE
1.
2.
3.
4.

Gminny Dom Kultury i Sportu w Ostaszewie.
Biblioteka Publiczna Gminy Ostaszewo.
Gimnazjum w Ostaszewie.
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Nowej Cerkwi wraz ze
szko³ami filialnym w Jezierniku i Nowej Kocielnicy.
5. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Ostaszewie.

2141
UCHWALA Nr IX/193/03
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 18 w Gdyni
ul. Chwaszczyñska 26.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 17 ust. 4
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pón. zm.) Rada Miasta Gdyni
uchwala, co nastêpuje:
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§1

Z dniem 1 wrzenia 2003 r. w³¹cza siê do obwodu Gimnazjum Nr 18 w Gdyni ulicê ks. Jana Paw³a Siega.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

2142
UCHWA£A Nr IX/194/03
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany obwodu Szko³y Podstawowej Nr 20
w Gdyni ul. Starodworcowa 36.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 17 ust. 4
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pón. zm.) Rada Miasta Gdyni
uchwala, co nastêpuje:
§1
Z dniem 1 wrzenia 2003 r. w³¹cza siê do obwodu Szko³y Podstawowej Nr 20 w Gdyni ulicê ks. Jana Paw³a Siega.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

2143
UCHWALA Nr IX/195/03
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie wysokoci i zasad ustalania op³at za wiadczenia udzielane przez przedszkola samorz¹dowe i oddzia³y przedszkolne szkó³ samorz¹dowych prowadzone przez Miasto Gdynia.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. Nr 142/01, poz. 1591) i art. 14 pkt 5 Ustawy z
dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 z pón. zm. Rada Miasta Gdyni uchwala,
co nastêpuje:
§1
wiadczenia przedszkoli samorz¹dowych i oddzia³ów
przedszkolnych szkó³ samorz¹dowych prowadzonych
przez Miasto Gdynia, zwanych w treci niniejszej uchwa³y przedszkolami  dotycz¹ce wychowania, nauczania
i opieki w zakresie 5  godzinnej podstawy programo-
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wej, okrelonej w za³¹czniku nr 1 do Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych
typach szkó³ (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458)  s¹ nieodp³atne.
§2
Odp³atnoæ za wiadczenia przedszkoli przekraczaj¹ce
zakres us³ug wymienionych w § 1 niniejszej uchwa³y obejmuje:
1) koszty surowców zu¿ytych do przyrz¹dzania posi³ków, których wysokoæ ustala siê z uwzglêdnieniem
racji pokarmowych odpowiadaj¹cych normom fizjologicznego zapotrzebowania w ¿ywieniu dzieci w
wieku od 4 do 6 lat, okrelonym przez Ministra Zdrowia  zwane dalej stawk¹ ¿ywieniow¹ ;
2) koszty przygotowania posi³ków, których wysokoæ
ustala siê z uwzglêdnieniem wynagrodzeñ osobowych pracowników zatrudnionych przy ich przygotowaniu oraz pochodnych od tych wynagrodzeñ;
3) koszty zajêæ dydaktycznych i wychowawczych prowadzonych przez przedszkole, a przekraczaj¹cych
zakres us³ug okrelonych w podstawie programowej.
§3
1.1)Odp³atnoæ z tytu³u wiadczeñ wymienionych w § 2
pkt 1 niniejszej uchwa³y ustala siê:
a) niadanie  w wysokoci 30% dziennej stawki ¿ywieniowej;
b) obiad  w wysokoci 50% dziennej stawki ¿ywieniowej;
c) podwieczorek  w wysokoci 20% dziennej stawki
¿ywieniowej;
Dzienn¹ stawkê ¿ywieniow¹ stanowi koszt surowców
zu¿ytych do sporz¹dzenia wy¿ej wymienionych posi³ków.
2. Odp³atnoæ z tytu³u ponoszonych przez przedszkola
kosztów przygotowania posi³ków i kosztów zajêæ dydaktycznych i wychowawczych przekraczaj¹cych zakres us³ug okrelonych w podstawie programowej
ustala siê ³¹cznie na 20% najni¿szego wynagrodzenia
pracowników, og³aszanego przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej w Dzienniku Urzêdowym
RP Monitor Polski  zwanego dalej najni¿szym wynagrodzeniem . Op³atê tê przeznacza siê na finansowanie:
1) kosztów przygotowania posi³ków, okrelonych w §
2 pkt 2 niniejszej uchwa³y  60%;
2) kosztów zajêæ okrelonych w § 2 pkt 3 niniejszej
uchwa³y  40%.
3. Odp³atnoæ z tytu³u ponoszonych przez przedszkola
kosztów przygotowania posi³ków okrela siê odpowiednio do procentowych stawek ustalonych w ust. 1
niniejszego paragrafu, w zale¿noci od rodzaju posi³ku, za którego przygotowanie jest naliczana.
§4
Odp³atnoæ za wiadczenia przedszkoli w stosunku do
dzieci nie bêd¹cych mieszkañcami Gminy Gdynia, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszej uchwa³y ustala siê na
25% najni¿szego wynagrodzenia pracowników.
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§5
1. Ustala siê op³atê za us³ugi wiadczone przez przedszkola, obejmuj¹ce trzy posi³ki dziennie i ponad 5  godzinny pobyt dziecka w przedszkolu w wysokoci ³¹cznej:
1) 100% dziennej stawki ¿ywieniowej;
2) 20% najni¿szego wynagrodzenia.
2. Ustala siê op³atê za us³ugi wiadczone przez przedszkola w ramach podstaw programowych  obejmuj¹ce posi³ki i pobyt dziecka w przedszkolu do 5 godzindziennie  w wysokoci ³¹cznej:
1) procentowej stawki ¿ywieniowej, obliczonej wed³ug
zasad okrelonych w § 3 ust. 1 niniejszej uchwa³y w
zale¿noci od iloci i rodzaju posi³ków,
2) kosztów przygotowania posi³ków, obliczonych wed³ug zasad okrelonych w § 3 ust. 2 pkt 1 i ust. 3.
§6
1. Wysokoæ op³at za wiadczenia przedszkoli obliczona
wed³ug zasad okrelonych w § 3 ust. 2 niniejszej uchwa³y mo¿e zostaæ:
a) zwiêkszona  w granicach do 15% stawki wynikaj¹cej z tego przepisu pod warunkiem, ¿e znacznie odbiega od rzeczywistych kosztów ponoszonych przez
przedszkole,
b) zmniejszona  do wysokoci rzeczywistych kosztów
ponoszonych przez przedszkole,
c) obni¿ona  do 25% na ka¿de dziecko, w przypadku
korzystania z us³ug przedszkola co najmniej przez
dwoje dzieci z jednej rodziny pod warunkiem, ¿e
redni dochód obliczony wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych przy ustalaniu zasi³ku rodzinnego, przypadaj¹cy na jedn¹ osobê w rodzinie nie przekracza 75%
najni¿szego wynagrodzenia.
2. Szczegó³owe zasady ustalania odp³atnoci za us³ugi
wiadczone przez przedszkola oraz stosowania ich obni¿ek reguluje za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cy jej integraln¹ czêæ.
§7
Trac¹ moc:
1. Uchwa³a Nr VII/135/95 Rady Miasta Gdyni z dnia
25 stycznia 1995 r. w sprawie wysokoci i zasad ustalania op³at za wiadczenia udzielane przez przedszkola
samorz¹dowe i oddzia³y przedszkolne szkó³ samorz¹dowych prowadzone przez Miasto Gdyniê (MRMG
Nr 2/95, poz. 14).
2. Uchwa³a Nr XXXII/536/97 Rady Miasta Gdyni z dnia
26 marca 1997 r. w sprawie zmiany treci za³¹cznika
Nr 1 do Uchwa³y Nr VII/135/95 Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie wysokoci i zasad
ustalania op³at za wiadczenia udzielane przez przedszkola samorz¹dowe oddzia³y przedszkolne szkó³ samorz¹dowych prowadzone przez Miasto Gdyniê
(MRMG Nr 10/97, poz. 62).
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdyni.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

Poz. 2143
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr IX/195/03
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 czerwca 2003 r.

ZASADY
ustalania odp³atnoci za us³ugi wiadczone
przez przedszkola oraz stosowania ich obni¿ek
1. Dyrektor przedszkola ustala wysokoæ op³at, o których
mowa w § 2  § 5 uchwa³y, ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) za pobyt dziecka w placówce.
2. Dla ustalenia indywidualnych op³at dyrektor pod swoim przewodnictwem powo³uje komisjê, w sk³ad której
wchodz¹:
a) przedstawiciel rady pedagogicznej;
b) przedstawiciel rady rodziców lub innego przedstawicielstwa rodziców dzia³aj¹cego w przedszkolu.
3. Komisja stanowi o:
a) obni¿eniu odp³atnoci, ustalaj¹c:
a) wysokoæ obni¿enia: do 25% na ka¿de dziecko, je¿eli z us³ug przedszkola korzysta co najmniej dwoje
dzieci z jednej rodziny, pod warunkiem, ze redni
dochód obliczony wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych
przy ustalaniu zasi³ku rodzinnego przypadaj¹cy na
jedn¹ osobê w rodzinie nie przekracza 75% najni¿szego wynagrodzenia;
b) okres korzystania przez rodziców (opiekunów prawnych) z obni¿onej odp³atnoci;
b) odmowie obni¿enia;
c) zmniejszeniu odp³atnoci za pobyt dziecka w przedszkolu do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez
przedszkole;
d) zwiêkszeniu odp³atnoci za pobyt dziecka, z tym ¿e
zwiêkszenie mo¿e nast¹piæ w granicach do 15%
stawki okrelonej w § 3 ust. 2 uchwa³y.
4. Komisja odbywa swe posiedzenia co najmniej dwa razy
w roku w celu ustalenia rzeczywistych kosztów ponoszonych przez przedszkole oraz w ka¿dym innym czasie w celu rozpatrzenia wniosku rodziców (opiekunów
prawnych) o obni¿enie odp³atnoci za pobyt dzieci w
przedszkolu.
5. Decyzje komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
6. Od decyzji komisji nie przys³uguje odwo³anie.
7. Rzeczywiste koszty ponoszone przez przedszkole (vide:
§ 6 ust. 1 pkt a i b uchwa³y) oblicza siê po up³ywie
okresu sprawozdawczego, obowi¹zuj¹cego w zak³adach bud¿etowych, ustalonego Rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczoci bud¿etowej na 10 lipca i 30 stycznia roku
kalendarzowego (Dz. U. Nr 24/01, poz. 279).
8. Dzienn¹ stawkê ¿ywieniow¹ z uwzglêdnieniem racji
pokarmowych odpowiadaj¹cych normom fizjologicznego zapotrzebowania w ¿ywieniu dzieci, ustala dyrektor przedszkola po zasiêgniêciu opinii rady rodziców lub innego przedstawicielstwa rodziców dzia³aj¹cego w przedszkolu.
9. W przypadku nieobecnoci dziecka w przedszkolu rodzicom (opiekunom prawnym) przys³uguje:
a) zwrot dziennej stawki ¿ywieniowej za ka¿dy dzieñ
nieobecnoci, pocz¹wszy od dnia nastêpuj¹cego po
dniu zg³oszenia tej nieobecnoci;
b) jeden raz w ci¹gu roku szkolnego zwrot 50% kosz-
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tów wymienionych w § 2 pkt 2 i 3 uchwa³y, pod warunkiem ¿e nieobecnoæ by³a ci¹g³a i trwa³a powy¿ej
30 dni kalendarzowych; do okresu nieobecnoci
dziecka nie liczy siê okres wakacji (lipiec, sierpieñ).
10. Odp³atnoæ za wiadczenia przedszkoli udzielane w
okresie wakacji (lipiec, sierpieñ) oblicza siê dziel¹c
koszty wymienione w § 2 pkt 2 i 3 uchwa³y przez liczbê dni roboczych przypadaj¹cych w danym miesi¹cu
i mno¿¹c przez liczbê dni pobytu dziecka, z uwzglêdnieniem okrelonej w § 2 pkt 1 uchwa³y dziennej stawki ¿ywieniowej.
11. Odp³atnoæ za przedszkole powinna byæ uiszczana w
terminach podanych przez dyrektora, nie póniej jednak jak do 25 dnia ka¿dego miesi¹ca.
12. W przypadku zalegania z odp³atnoci¹ za przedszkole przez dwa kolejne miesi¹ce dyrektor mo¿e podj¹æ
decyzjê o skreleniu dziecka z listy. Decyzja o skreleniu dziecka nie zwalnia dyrektora z obowi¹zku dochodzenia zaleg³ych nale¿noci.

2144
UCHWA£A Nr IX/196/03
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany treci Uchwa³y Nr XXXII/534/97 Rady
Miasta Gdyni z 26 marca 1997 r. w sprawie szczegó³owych zasad przyznawania i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze oraz szczegó³owych zasad czêciowego lub ca³kowitego zwalniania od odp³atnoci i trybu ich pobierania.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142/2001, poz. 1591 z pón.
zm.) oraz art. 10 ust. 2 pkt 2, art. 18 ust. 3 i 46 ust. 3 Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j.:
Dz. U. Nr 64/98, poz. 414 z pón. zm.), Rada Miasta Gdyni
uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê w treci Uchwa³y Nr XXXII/534/97 Rady
Miasta Gdyni z 26 marca 1997 r. w sprawie szczegó³owych zasad przyznawania i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze oraz szczegó³owych zasad czêciowego lub ca³kowitego zwalniania
od odp³atnoci i trybu ich pobierania nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii nieodp³atnie przys³uguj¹ osobom niepe³nosprawnym
samotnym do 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w § 3 ust. 1, a osobom w rodzinie do
150% tego kryterium, odp³atnie w 50% przys³uguj¹
osobom niepe³nosprawnym samotnym powy¿ej
200% do 300% kryterium, a osobom w rodzinie
powy¿ej 150% do 250% kryterium dochodowego,
b) w ust. 4 s³owa: Dyrektor MOPS zastêpuje siê s³owami: Kierownik Centrum Rehabilitacji MOPS.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gdyni.
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§3

Decyzje o przyznaniu specjalistycznych us³ug opiekuñczych w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii wydane przed
dniem wejcie w ¿ycie niniejszej uchwa³y zachowuj¹ swoj¹ moc prawn¹.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

2145
UCHWALA Nr IX/200/03
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXXV/1133/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia op³at za us³ugi przewozowe osób rodkami miejskiej komunikacji zbiorowej z pón. zm. (Dz. Urzêd. Woj.
Pom. Nr 98 poz. 1822, zm. z 2002 r. Nr 5 poz. 53).
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z zm: 2001 r. Nr 46, poz. 499,
2002 r. Nr 74, poz. 984 i 2003 r. Nr 65, poz. 595) oraz art. 8
ust. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97,
poz. 1050 z zm. 2002 r. Nr 144, poz. 1204) Rada Miasta
Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê Uchwa³ê Nr XXXV/1133/01 Rady Miasta
Gdyni z 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia op³at za
us³ugi przewozowe osób rodkami miejskiej komunikacji zbiorowej w sposób nastêpuj¹cy:
1. Dotychczasowy § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Uchwala siê op³aty za us³ugi przewozowe osób
rodkami miejskiej komunikacji zbiorowej zgodnie
z za³¹cznikami nr 1,2,3,4,5 i 6 do Uchwa³y.
2. Po § 7 dodaje siê § 7a w brzmieniu:
1. Wprowadza siê normalny i ulgowy elektroniczny
bilet na okaziciela na 24 godzinne korzystanie z przejazdów rodkami miejskiej komunikacji zbiorowej
w ramach pakietu us³ug nabywanych za pomoc¹
karty elektronicznej, zwany biletem elektronicznym.
2. Elektroniczny bilet uprawnia do dowolnej liczby
przejazdów rodkami miejskiej komunikacji zbiorowej, liniami zwyk³ymi, pospiesznymi, nocnymi
i specjalnymi w Gdyni w ci¹gu 24 godzin w ramach
pakietu us³ug w okresie jego wa¿noci.
3. Wa¿noæ elektronicznego biletu jest kodowana elektronicznie w momencie sprzeda¿y pakietu us³ug
zgodnie z wybranym przez klienta okresem wa¿noci.
4. Ulgowe elektroniczne bilety przys³uguj¹ osobom
okrelonym w § 2 ust. 2.
5. Osoba realizuj¹ca przejazd rodkami komunikacji
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zbiorowej na podstawie elektronicznego biletu ulgowego musi posiadaæ dokument uprawniaj¹cy do ulgi.
6. Elektroniczny bilet nale¿y posiadaæ podczas przejazdu
i okazywaæ do kontroli kontrolerowi biletów.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym i wchodzi w ¿ycie 3 dni po opublikowaniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik Nr 6
Elektroniczny bilet 24 godzinny w ramach
pakietu us³ug nabywanych
za pomoc¹ karty elektronicznej
Bilet normalny na 24 godzinne korzystanie z przejazdów rodkami miejskiej komunikacji zbiorowej na obszarze Gdyni liniami zwyk³ymi, pospiesznymi, nocnymi i specjalnymi w ramach pakietu us³ug nabywanych za pomoc¹ karty elektronicznej  7 z³.
Bilet ulgowy na 24 godzinne korzystanie z przejazdów
rodkami miejskiej komunikacji zbiorowej na obszarze
Gdyni liniami zwyk³ymi, pospiesznymi, nocnymi i specjalnymi w ramach pakietu us³ug nabywanych za pomoc¹
karty elektronicznej  3,50 z³.

2146
UCHWA£A Nr 64/VII/IV/2003
Rady Gminy Linia
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla
obszaru czêci dzia³ki nr 60/2 po³o¿onej we wsi Linia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806),
art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9-11, art. 18
i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm:z 1999 r. Nr41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru czêci dzia³ki nr 60/2 po³o¿onej
we wsi Linia w gminie Linia, w którym teren przeznacza
siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
DEFINICJE POJÊÆ U¯YTYCH W PLANIE:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci
uchwa³y i na rysunku.

Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Us³ugi nieuci¹¿liwe  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie
powoduj¹ca ha³asu, drgañ i zanieczyszczeñ powietrza
przekraczaj¹cych obowi¹zuj¹ce normy dla terenów mieszkaniowych i nie wymagaj¹ca obs³ugi transportem ciê¿kim.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej itp.) od którego linia ta zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI.
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
typu: handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami), us³ugi gastronomiczne oraz inne o podobnym charakterze z wykluczeniem wymagaj¹cych
obs³ugi transportem ciê¿kim:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek  nie
mniej ni¿ 1000 m2,
c) powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
e) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,8 m nad
poziomem terenu,
f) dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-45°),
g) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹ i drog¹ wewnêtrzn¹,
h) nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na min.
30% powierzchni dzia³ki,
 KD  poszerzenie drogi dojazdowej, pas terenu
o szerokoci 2,5 m,
 KW  droga wewnêtrzna o szerokoci 8,0 m w
liniach rozgraniczaj¹cych, zakoñczona placem
manewrowym.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
Dojazd do dzia³ek z drogi dojazdowej lub drogi wewnêtrznej.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
a) zaopatrzenie w wodê  z systemu wodoci¹gowego z ujêciem w Linii,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w T³uczewie,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiek-
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tów budowlanych i utwardzonych dróg do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci
NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci za porednictwem specjalistycznych jednostek,
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) proponowane linie podzia³u wewnêtrznego,
d) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
e) przeznaczenie terenu.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Linii,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1 i 2 które wchodz¹ w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda

2147
UCHWA£A Nr 65/VII/IV/2003
Rady Gminy Linia
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla
obszaru dzia³ek nr 600/38 i 600/40 po³o¿onych we wsi
Linia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806),
art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9-11, art. 18
i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm:z 1999 r. Nr41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr 600/38 i 600/40 po³o¿onych we wsi Linia w gminie Linia, w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
DEFINICJE POJÊÆ U¯YTYCH W PLANIE:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci
uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Us³ugi nieuci¹¿liwe  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie
powoduj¹ca ha³asu, drgañ i zanieczyszczeñ powietrza
przekraczaj¹cych obowi¹zuj¹ce normy dla terenów mieszkaniowych i nie wymagaj¹ca obs³ugi transportem ciê¿kim.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej itp.) od którego linia ta zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych
typu: handel detaliczny (z wykluczeniem handlu samochodami), us³ugi gastronomiczne oraz inne o podobnym charakterze z wykluczeniem wymagaj¹cych
obs³ugi transportem ciê¿kim:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(w tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek  nie
mniej ni¿ 1000 m2,
c) powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
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e) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,8 m
nad poziomem terenu,
f) dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-45°),
g) nieprzekraczalna linia zabudowy:
a) 20,0 m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej,
b) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ dojazdow¹,
h) nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na min.
30% powierzchni dzia³ki,
 KG  poszerzenie drogi powiatowej, pas terenu o
szerokoci 6,0 m,
 KD  droga dojazdowa o szerokoci 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, zakoñczona placem manewrowym.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
Dojazd do dzia³ek z drogi dojazdowej.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z systemu wodoci¹gowego z ujêciem w Linii,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w T³uczewie,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych i utwardzonych dróg do gruntu
w granicach w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci za porednictwem specjalistycznych jednostek.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) proponowane linie podzia³u wewnêtrznego,
d) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
e) przeznaczenie terenu.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Linii,

4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1 i 2 które wchodz¹ w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda

2148
UCHWA£A Nr 66/VII/IV/2003
Rady Gminy Linia
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla obszaru dzia³ek nr 279/52, 279/53, 279/59, 279/65 i 279/66
po³o¿onych we wsi Strzepcz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806),
art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9-11, art. 18
i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm:z 1999 r. Nr41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr 279/52, 279/53, 279/59,
279/65 i 279/66 po³o¿onych we wsi Strzepcz w gminie
Linia, w którym teren przeznacza siê na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§2
DEFINICJE POJÊC U¯YTYCH W PLANIE:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci
uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej itp.) od którego linia ta zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
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§3

§5

1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI.
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego na odrêbne
dzia³ki,
c) powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
e) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,8 m nad
poziomem terenu,
f) dachy dwuspadowe (nachylenie 22°  45 °),
g) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z droga dojazdow¹,
 7,0 m od linii energetycznych,
h) nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na min.
30% powierzchni dzia³ki.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
Dojazd do dzia³ek z istniej¹cej drogi dojazdowej.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji dopuszcza siê stosowanie
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych (wywóz
cieków do oczyszczalni w T³uczewie),
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych i utwardzonych dróg do gruntu
w granicach w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci za porednictwem specjalistycznych jednostek.

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.

§4

§1

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 500, na którym oznaczono:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
d) przeznaczenie terenu.

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ki nr 256/30 po³o¿onej we
wsi Strzepcz w gminie Linia, w którym teren przeznacza
siê na:
 zabudowê letniskow¹,
 zieleñ nieurz¹dzon¹.

§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Linii,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1 i 2 które wchodz¹ w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda

2149
UCHWA£A Nr 67/VII/IV/2003
Rady Gminy Linia
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla
obszaru dzia³ki nr 256/30 po³o¿onej we wsi Strzepcz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806),
art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9-11, art. 18
i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm:z 1999 r. Nr41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:

§2
DEFINICJE POJÊC U¯YTYCH W PLANIE:
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Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci
uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej itp.) od którego linia ta zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI.
Li  teren zabudowy letniskowej:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek  nie
mniej ni¿ 1200 m2,
c) powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 8,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
e) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,3 m nad
poziomem terenu,
f) dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-45°),
g) nieprzekraczalna linia zabudowy:
 30,0 m od granicy lasu,
 5,0 m i 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z droga
dojazdow¹ (jak na rysunku planu),
h) nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na min.
40% powierzchni dzia³ki
 ZN  zieleñ nieurz¹dzona:
a) teren pozostawiæ w stanie naturalnym.
 KD  droga dojazdowa o szerokoci 10,0 m w
liniach rozgraniczaj¹cych, zakoñczona placem
manewrowym.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
Dojazd do dzia³ek z drogi dojazdowej.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji dopuszcza siê stosowanie
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych (wywóz
cieków do oczyszczalni w T³uczewie),
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych i utwardzonych dróg do gruntu
w granicach w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;

i) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
j) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
k) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci za porednictwem specjalistycznych jednostek.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) proponowane linie podzia³u wewnêtrznego,
d) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy,
e) przeznaczenie terenu.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Linii,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1 i 2 które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda

2150
UCHWA£A Nr 68/VII/IV/2003
Rady Gminy Linia
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla
obszaru dzia³ki nr 219/36 po³o¿onej we wsi Strzepcz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806),
art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9-11, art. 18
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i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm:z 1999 r. Nr41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ki nr 219/36 po³o¿onej we
wsi Strzepcz w gminie Linia, w którym teren przeznacza
siê na:
 zabudowê letniskow¹.
§2
DEFINICJE POJÊC U¯YTYCH W PLANIE:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci
uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
§3
1.1. USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJ¥CYMI:
Li  teren zabudowy letniskowej:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,
b) nie dopuszcza siê podzia³u wtórnego na odrêbne
dzia³ki,
c) powierzchnia zabudowy  nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 8,0 m od poziomu terenu do kalenicy,
e) poziom posadzki parteru  nie wiêcej ni¿ 0,3 m nad
poziomem terenu,
f) dachy dwuspadowe (nachylenie 22°-45°),
g) nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i nisk¹ na min.
40% powierzchni dzia³ki.
 KD  poszerzenie drogi dojazdowej, pas terenu
o szerokoci 2,0.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ.
Dojazd do dzia³ki z istniej¹cej drogi dojazdowej.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu wiejskiego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg zgodnie z warunkami zarz¹dcy sieci,
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b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu wybudowania sieci
kanalizacji dopuszcza siê stosowanie szczelnych zbiorników bezodp³ywowych (wywóz cieków do oczyszczalni w T³uczewie),
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów
budowlanych i utwardzonych dróg do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej sieci
NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci;
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
h) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
i) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych na wysypisko mieci za porednictwem specjalistycznych jednostek.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) przeznaczenie terenu.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Linii,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 pkt 1 i 2 które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda
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