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2197
UCHWA£A Nr V/45/2003
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 24 marca 2003 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i 10, art. 51
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón.
zm.), art. 109, 110, 112, 116, 124, 128 ust. 2, 134 ust. 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) oraz art. 3 i 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz.
U. z 1998 r. Nr 150 poz. 983 z pón. zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
l. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na 2003 rok w wysokoci 9.013.715 z³, zgodnie z Za³. Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na 2003 rok w wy-

sokoci 8.720.479 z³, zgodnie z Za³. Nr 2*.
3. Ustala siê rozchody na 2003 rok w wysokoci 318.500 z³,
zgodnie z Za³. Nr 3*.
4. Ustala siê przychody na 2003 rok w wysokoci 25.264 z³,
zgodnie z Za³. Nr 3*.
5. Nadwy¿kê w wysokoci 293.236 z³ przeznacza siê na
sp³atê kredytu.
§2
1. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami na 2003 rok. zgodnie
z Za³. Nr 4*.
2. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych realizowanych w drodze porozumieñ
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na 2003
rok, zgodnie z Za³. Nr 5.
§3
Ustala siê rezerwê bud¿etow¹ w wysokoci 46.070 z³,
* Za³¹czników Nr 1-5 nie publikuje siê.
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Poz. 2197, 2198, 2199

w tym:
 rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki w wysokoci 31.070 z³,
 rezerwê celow¹ w wysokoci 15.000 z³; z przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe.
§4
Ustala siê dochody z tytu³u op³at za wydawanie pozwoleñ na sprzeda¿ alkoholu w wysokoci 49.500 z³ oraz
wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci 58.035 z³.
§5
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z Za³. Nr 6*.
§6
Ustala siê wykaz zadañ inwestycyjnych, zgodnie z Za³.
Nr 7*.
§7
Ustala siê wydatki zwi¹zane z wieloletnim programem
inwestycyjnym, zgodnie z Za³. Nr 8*.
§8
Przyjmuje siê prognozê d³ugu Gminy zgodnie z Za³.
Nr 9*.
§9
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach danego dzia³u,
2) rokowania wolnych rodków bud¿etowych na terminowych rachunkach w wybranych przez siebie bankach,
3) zaci¹gniêcia kredytu krótkoterminowego na finansowanie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etu
do wysokoci 400.000 z³,
4) zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych do kwoty 400.000 z³.
§ 10
Samorz¹dowe jednostki bud¿etowe przekazuj¹ pobrane dochody bud¿etowe jeden raz w miesi¹cu, wed³ug
stanu rodków na ostatniego dnia miesi¹ca  do dnia
10 nastêpnego miesi¹ca-na rachunek bie¿¹cy bud¿etu
gminy DOCHODY.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz
w Dzienniku Urzêdovwm Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubichowo
Cz. Cichocki

* Za³¹czników nr 6-9 nie publikuje siê.
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2198
UCHWA£A Nr VI/36/2003
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XXVIII/288/2001 Rady
Miasta Jastarnia z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Jastarni, ustalenia sposobu ich pobierania oraz ustalenia
stawek tych op³at.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 26, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271) art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838) § 1, § 2 ust. 1,§ 3 ust. 1, rozporzadzenia Rady
Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad wprowadzania op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz. U.
Nr 51, poz. 608) Rada Miasta Jastarnia uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W uchwale Nr XXVIII/288/2001 Rady Miasta Jastarnia
z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia op³at
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych na terenie Miasta Jastarnia, ustalenia sposobu ich pobierania oraz ustalenia stawek tych op³at
skrela siê paragraf 5.
2. W pozosta³ym zakresie uchwa³a, o której mowa w ust. 1
pozostaje bez zmian.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Jastarnia.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miasta Jastarnia
E. Budzisz

2199
UCHWA£A Nr V/114/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 23 stycznia 2003 r.
w sprawie nadania Szkole Podstawowej Nr 17 w Gdañsku przy ul. Czarnieckiego 2 imienia Hetmana Stefana
Czarnieckiego.
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,

Dziennik Urzêdowy
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Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 12, poz. 1320 z 2001 r.:
Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 41 poz. 362 Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185) oraz
§ 2 ust. 1 za³¹cznika do Zarz¹dzenia Nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 1992 r. w sprawie ramowego statutu szkó³ publicznych dla dzieci i m³odzie¿y
(Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 18) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Nadaje siê Szkole Podstawowej Nr 17 w Gdañsku przy
ul. Czarnieckiego 2 imiê Hetmana Stefana Czarnieckiego.
2. Pe³na nazwa Szko³y Podstawowej Nr 17 w Gdañsku
brzmi: Szko³a Podstawowa Nr 17 w Gdañsku im. Hetmana Stefana Czarnieckiego.
§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

2200
UCHWA£A Nr VI/50/2003
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr III/26/2002 z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalania wysokoci op³at
za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie.
Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779, Nr 160, poz. 1086; z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 133, poz. 872; z 1999 r. Nr 106,
poz. 1216; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483, Nr 53,
poz. 649; z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149,
Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353,
Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444, Nr 130, poz. 1452
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 183, poz. 1524, Nr 199,
poz. 1671, Nr 216, poz. 1825 i 1826, Nr 238, poz. 2021;
z 2003 r. Nr 7, poz. 79) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) Rada Powiatu Kartuskiego
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr III/26/2002 Rady Powiatu Kartuskiego z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalania wysokoci
op³at za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
w § 1 pkt 3 lit.,,b wyraz,,3,50 zastêpuje siê wyrazem,,4,50.

Poz. 2199, 2200, 2201, 2202
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Kwidziñski

2201
UCHWA£A Nr VI/58/2003
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) 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 uchwala, co nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
gminy za 2002 r. udziela siê absolutorium Wójtowi Gminy.
§2
Sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy Lubichowo za rok 2002 stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Cichocki

2202
UCHWA£A Nr VI/59/2003
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie uznania obszaru we wsi Lubichowo za u¿ytek ekologiczny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 6 lit. c, 30 ust. 1,
31a i 34 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100,
poz. 1085 i Nr 145, poz. 1623) Rada Gminy Lubichowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uznaje siê za u¿ytek ekologiczny obszar dzia³ek nr 614/1
o pow. 0,9450 ha i nr 399/20 o pow. 2,2738ha, obrêb
ewidencyjny Lubichowo o istotnym znaczeniu dla rodowiska przyrodniczego. Uwarunkowania obszaru wymieniono w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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Poz. 2202, 2203
§2

U¿ytek ekologiczny nale¿y uwzglêdniæ w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego oraz w ewidencji gruntów.
§3
W stosunku do u¿ytku zabrania siê:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzebê terenu,
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczystoci,
4) zamiecania obiektu i terenu wokó³ niego,
5) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹
innym celom ni¿ ochrona i zrównowa¿one wykorzystanie u¿ytków rolnych i lenych,
6) likwidowania ma³ych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-b³otnych,
7) wylewania gnojowicy,
8) lokalizacji budownictwa letniskowego,
9) budowy budynków, budowli, obiektów ma³ej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na obiekt chroniony b¹d
spowodowaæ degradacjê krajobrazu.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Cichocki
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/59/2003
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
Uwarunkowania u¿ytku ekologicznego
1. Lokalizacja obiektu poddanego pod ochronê:
Powiat: Starogardzki
Gmina: Lubichowo
Miejscowoæ: Lubichowo dzia³ka ewidencyjna nr 614/1
i nr 399/20 Obrêb Lubichowo
2. Opis obiektu poddanego pod ochronê.
Przedmiot ochrony:P³aty nieu¿ytkowanej rolinnoci
oraz kêpy drzew i krzewów na skraju Krajobrazu Chronionego Borów Tucholskich
Powierzchnia 3,2188 ha
Forma w³asnoci gruntu  w³asnoæ gmina Lubichowo
U¿ytkownik: Gmina Lubichowo
3. Cel ochrony: ochrona bioró¿norodnoci zbiorowisk
ródpolnych
4. Przyrodnicze wartoci obiektu.
rodowisko abiotyczne: miêdzymorenowe zag³êbienie terenu, odwadniane przez drobny ciek, w pod³o¿u
wystêpuj¹ warstwy utworów organicznych, p³ytko zalegaj¹ce na utworach mineralnych, p³ytki poziom wód
gruntowych, miejscami wody na powierzchni terenu.
Szata rolinna: dwa zró¿nicowane p³aty rolinnoci,

w czêci pó³nocnej zbiorowiska murawowo-³¹kowe,
w czêci po³udniowej zespó³ zbiorowisk ³¹kowo-trawiastych i lenych, w drzewostanie którego dominuje olcha czarna, w ni¿szej warstwie wystêpuj¹ zbiorowiska
szuwarowe.
5. Proponowane zasady ochrony i zagospodarowania.
W granicach u¿ytku ekologicznego:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzebê terenu, z wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub
przeciwpowodziowym,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów
lub innych nieczystoci,
5) zamiecania obiektu i terenu wokó³ niego,
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ innym celom ni¿ ochrona przyrody i zrównowa¿one wykorzystanie u¿ytków rolnych i lenych oraz
gospodarki rybackiej,
7) likwidowania ma³ych zbiorników wodnych oraz obszarów wodno-b³otnych,
8) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych gruntów rolnych,
9) budowy budynków, budowli, obiektów ma³ej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych
mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na obiekt chroniony b¹d spowodowaæ degradacjê krajobrazu.

2203
UCHWA£A Nr IX/64/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Gimnazjum w Ustce.
Na podstawie: art. 5 ust. 5 i art. 58 ust. 6 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j.: Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê Statut Gimnazjum w Ustce nadany uchwa³¹ Nr XIII/96/99 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 25 listopada 1999 r. nadaj¹c mu brzmienie okrelone w za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y*.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustki.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech

* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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UCHWA£A Nr IX/69/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego 1 m2
powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Spó³ki z o.o. przy ul. Mieczys³awa Kocielniaka nr 1
i 11.
Na podstawie: art. 28 ust. 1 z dnia 26 padziernika
1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070
z pón. zm.) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
Z dniem 1 lipca 2003 r. ustala siê stawkê czynszu regulowanego za 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego sp. z o.o. przy ul. Mieczys³awa Kocielniaka nr 1 i 11 w wysokoci 5,80 z³.
§2
Traci moc uchwa³a nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustalenia stawki
czynszu regulowanego za najem 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o. ul. Mieczys³awa Kocielniaka nr 1 i Mieczys³awa Kocielnika
nr 11.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustki.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech

2205
UCHWA£A Nr IX/70/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie wydzielenia na drogach publicznych w obrêbie miasta Ustki obszaru p³atnego parkowania niestrze¿onego oraz wprowadzenia op³at i ustalenia sposobu
ich pobierania w okresie od 23 czerwca do 30 wrzenia.
Na podstawie: § 2, § 3, § 4, § 5 i § 6 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad wprowadzania op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz. U.
Nr 51, poz. 608; zm.: Dz. U. 2002 r. Nr 214, poz. 1816), po
zaopiniowaniu przez Starostwo Powiatowe w S³upsku
Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê obszar p³atnego parkowania niestrze¿one-

go wyznaczony ulicami: Kopernika  od skrzy¿owania
z ulic¹ 9- go Marca do skrzy¿owania z ulic¹ Chopina;
Wczasow¹  od skrzy¿owania z ulic¹ Len¹ do granicy
administracyjnej miasta Ustki, jak w za³¹czniku nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
2. Wyznacza siê w obszarze p³atnego parkowania niestrze¿onego miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów
przewo¿¹cych lub kierowane przez osoby niepe³nosprawne, jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y*.
3. Wprowadza siê z dniem 23 czerwca 2003 r. op³aty za
parkowanie, o którym mowa w ust. 1 i ustala siê zasady ich pobierania, jak w za³¹czniku nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustki.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr IX/70/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 maja 2003 r.
1. CZAS OBOWI¥ZYWANIA OP£AT NA OBSZARZE
P£ATNEGO PARKOWANIA NIESTRZE¯ONEGO
(OPPN).
Op³aty obowi¹zuj¹ w godzinach od 800 do 2200 we
wszystkie dni tygodnia w okresie od 23 czerwca do 30
wrzenia.
2. WYSOKOÆ OP£AT ZA PARKOWANIE.
Wprowadza siê nastêpuj¹ce wysokoci op³at:
1) 2,50 z³  za ka¿d¹ godzinê parkowania,
2) 300,00 z³  miesiêcznie za miejsce wydzielone kopert¹.
3. WYSOKOÆ OP£AT PODWY¯SZONYCH ZA NIEOP£ACONE PARKOWANIE.
1. Za ka¿d¹ godzinê nieop³aconego parkowania w
OPPN nale¿na op³ata podwy¿szona wynosi 20,00 z³.
2. Op³ata podwy¿szona naliczona jest za ka¿d¹ godzinê nieop³aconego parkowania, pocz¹wszy od stwierdzenia braku op³aty.
4. ZASADY POBIERANIA OP£AT.
1. Op³aty pobierane bêd¹ przez osoby upowa¿nione
przez operatora parkingu po³o¿onego w OPPN.
2. Dowód wniesienia op³aty nale¿y umieciæ w pojedzie pod przedni¹ szyb¹ w sposób ca³kowicie widoczny z zewn¹trz.
3. Wniesienie op³at i umieszczenie dowodu wp³aty pod
przedni¹ szyb¹ powinno zostaæ dokonane przez parkuj¹cego niezw³ocznie po zaparkowaniu pojazdu.
4. Data i godziny parkowania s¹ okrelone w dowodzie wp³aty.
5. Brak op³aty za parkowanie lub parkowanie ponad
op³acony czas s¹ wykroczeniem przeciw przepisom
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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ustaw: Prawo o ruchu drogowym oraz O drogach publicznych.
6. Od obowi¹zku wnoszenia op³at w OPPN zwolnieni s¹:
a) specjalne s³u¿by publiczne podczas wykonywania
obowi¹zków s³u¿bowych pojazdami trwale oznaczonymi,
b) s³u¿by miejskie podczas wykonywania obowi¹zków
s³u¿bowych pojazdami zewnêtrznie trwale oznakowanymi.

2206
UCHWA£A Nr IX/71/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ustka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 4 ust. 1, art. 21
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733)
Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej miasta Ustki tworzy siê
mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Ustka, zwany
dalej zasobem.
2. W sk³ad zasobu wchodz¹ lokale mieszkalne stanowi¹ce w³asnoæ oraz bêd¹ce w dyspozycji Gminy Miejskiej Ustka.
3. Zasób mo¿e byæ powiêkszany w drodze wznoszenia
budynków mieszkalnych, nadbudowy, rozbudowy,
nabycia lub partycypacji w kosztach budowy.
4. Zasób mo¿e byæ pomniejszany poprzez zbycie wyodrêbnionych lokali lub rozbiórkê.
§2
Zawieranie umów najmu na lokale z zasobu poddane
jest kontroli spo³ecznej.
W celu sprawowania tej kontroli Rada Miejska w Ustce powo³uje Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ przy Burmistrzu Miasta Ustki, która dzia³a na zasadach okrelonych w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
1. Podstaw¹ do ubiegania siê o przydzia³ lokalu jest:
1) wniosek o przydzia³ lokalu mieszkalnego,
2) wniosek o zamianê lokalu miêdzy stronami.
2. Burmistrz Miasta Ustki lub osoba przez niego upowa¿niona bêdzie kierowa³, wed³ug daty z³o¿enia wniosku
do zawarcia umów na lokale wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ustka osoby ujête
w:
 Rejestrze A  przydzia³ lokalu na czas nieoznaczony
dla osób nie posiadaj¹cych lokalu mieszkalnego,
 Rejestrze B  przydzia³ lokalu na czas nieoznaczony
dla osób podlegaj¹cych wykwaterowaniu oraz osób
zakwalifikowanych do zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego, które zosta³y ujête na licie przydzia³ów lokali na rok 2003,
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 Rejestrze C  przydzia³ lokalu socjalnego  realizacja
wyroków orzekaj¹cych eksmisjê z zastrze¿eniem
art. 18 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733),
 Rejestrze D  przydzia³ lokalu socjalnego dla osób
nie posiadaj¹cych lokalu mieszkalnego.
3. Ka¿dy rejestr zawiera:
 liczbê porz¹dkow¹,
 nazwisko i imiê wnioskodawcy,
 adres wnioskodawcy,
 datê z³o¿enia wniosku (datê wp³ywu wniosku do
Urzêdu Miejskiego),
 iloæ osób w rodzinie wnioskodawcy.
4. Podstaw¹ do zawarcia umowy najmu jest pisemne skierowanie wydane przez Burmistrza Miasta Ustki lub osobê przez niego upowa¿nion¹.
§4
1. Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony tj. przydzia³ lokali mieszkalnych, wykwaterowania i zamiany lokali okrela za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
2. Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego okrela za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.
3. Zasady weryfikacji wniosków okrela za³¹cznik nr 4 do
niniejszej uchwa³y.
4. Normy zasiedlania lokali okrela za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y.
5. Postêpowanie w stosunku do osób, które pozosta³y w
lokalu opuszczonym przez najemcê lub w lokalu, w
najem którego nie wst¹pi³y po mierci najemcy oraz
postêpowanie w sprawie zmiany powierzchni zajmowanego lokalu okrela za³¹cznik nr 6.
6. Zasady wynajmowania lokali przekraczaj¹cych 80 m2
powierzchni u¿ytkowej okrela za³¹cznik nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§5
Nie podlegaj¹ rozpatrzeniu wnioski osób:
1) które zby³y lub przekaza³y darowizn¹ lokal mieszkalny
lub budynek,
2) które dokona³y zamiany na lokal o mniejszej powierzchni.
§6
Traci moc uchwa³a Nr X/55/2001 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 25 padziernika 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu Gminy Miejskiej Ustka oraz kryteriów wyboru
osób, z którymi umowy najmu powinny byæ zawierane w
pierwszej kolejnoci.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustki.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Mieskiej w Ustce
J. Olech
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr IX/71/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 maja 2003 r.

Poz. 2206
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr IX/71/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 maja 2003 r.

Zasady powo³ywania i dzia³ania
Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu
Miasta Ustki

I. Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje
pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu
na czas nieoznaczony  przydzia³ lokalu

1. Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹, zwan¹ dalej Komisj¹ powo³uje siê na okres kadencji Rady Miejskiej, w
drodze uchwa³y.
2. Komisja sk³ada siê z 10 osób, w tym 6 radnych Rady
Miejskiej w Ustce, 1 przedstawiciela Burmistrza Miasta Ustki, 1 przedstawiciela Usteckiego Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego, 1 przedstawiciel spó³dzielczoci, 1 przedstawiciela Miejsko  Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Ustce.
3. Komisja wybiera sporód swego sk³adu przewodnicz¹cego, który organizuje pracê Komisji.
4. Komisja podejmuje decyzje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
w obecnoci co najmniej 50% sk³adu Komisji.
5. Komisja sprawuje spo³eczn¹ kontrolê nad polityk¹
mieszkaniow¹ Gminy Miejskiej Ustka. Kontrola ta polega na:
1) wgl¹dzie do dokumentów sk³adanych przez osoby
ubiegaj¹ce siê o przydzia³ lokalu mieszkalnego,
2) uprawnieniu do dokonywania wizji lokalnych lokali
mieszkalnych,
3) rozpatrywaniu spraw wnoszonych przez mieszkañców w zakresie prawid³owoci przydzia³u lokali i ujêcia tych osób na listach w poszczególnych rejestrach,
4) uprawnieniu do tworzenia i przedk³adania Burmistrzowi Miasta Ustki do zatwierdzenia list przydzia³ów lokali mieszkalnych wg zasad okrelonych w
niniejszej uchwale,
5) sprawdzaniu dokonywanych przez Burmistrza Miasta Ustki przydzia³ów lokali mieszkalnych pod wzglêdem zgodnoci z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
6) sk³adaniu Burmistrzowi Miasta Ustki wniosków wraz
z uzasadnieniem, dotycz¹cych zmiany przepisów
reguluj¹cych gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Ustka.
6. Komisja co najmniej raz na kwarta³ ka¿dego roku rozpatruje wnioski obywateli wnoszone do Burmistrza
Miasta i Komisji w sprawach mieszkaniowych oraz
dokonuje analizy i aktualizacji list przydzia³ów lokali
mieszkalnych.
7. Lista przydzia³ów lokali mieszkalnych podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego.
8. Z prac Komisji sporz¹dza siê protoko³y.
9. Przewodnicz¹cy Komisji w ostatnim miesi¹cu roku kalendarzowego przedk³ada Burmistrzowi i Radzie Miejskiej sprawozdanie z dzia³alnoci Komisji.

Osoba ubiegaj¹ca siê o przydzia³ lokalu mieszkalnego
na czas nieoznaczony po wype³nieniu wniosku zostaje
wpisana do Rejestru A, o ile spe³nia jednoczenie poni¿sze kryteria:
1) wnioskodawca, wspó³ma³¿onek lub osoba pozostaj¹ca w konkubinacie z wnioskodawc¹ nie jest najemc¹, wspó³najemc¹, wspó³w³acicielem lub w³acicielem lokalu mieszkalnego,
2) wnioskodawca zameldowany jest na pobyt sta³y na
terenie miasta Ustki co najmniej 10 lat przed dniem
z³o¿enia wniosku,
3) powierzchnia pokoi w przeliczeniu na 1 osobê zameldowan¹ na pobyt sta³y w lokalu, w którym zameldowany jest wnioskodawca jest mniejsza ni¿
5 m2; wniosek wspó³ma³¿onków lub osób pozostaj¹cych w konkubinacie posiadaj¹cych ró¿ne miejsca sta³ego zameldowania podlega weryfikacji z tych
lokali pod wzglêdem powierzchni mieszkalnej
przypadaj¹cej na 1 osobê, przy czym przy kwalifikacji uwzglêdnia siê wszystkie osoby zameldowane na
pobyt sta³y w tych lokalach oraz osoby ujête we
wniosku o przydzia³ lokalu,
4) redni miesiêczny udokumentowany dochód (netto) na jedn¹ osobê z ostatnich trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku, mieci siê w
granicach:
a) gospodarstwo jednoosobowe od 80 do 160% najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia
wniosku,
b) gospodarstwo wieloosobowe od 55 do 110% najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia
wniosku.
II. Kryteria wyboru osób, którym
przys³uguje prawo do zawarcia umowy najmu
lokalu na czas nieoznaczony  wykwaterowania
Osoby podlegaj¹ce wykwaterowaniu zostaj¹ ujête w
Rejestrze B, gdy:
1) zamieszkuj¹ w budynkach stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Miejskiej Ustka, przeznaczonych do rozbiórki lub remontu z uwagi na z³y stan techniczny, zgodnie z list¹ zatwierdzon¹ przez Burmistrza Miasta Ustki,
2) które posiadaj¹ stosowne orzeczenie s¹dowe o
uprawnieniu do lokalu zamiennego.
III. Warunki dokonywania zamiany
lokali stanowi¹cych zasób mieszkaniowy
Gminy Miejskiej Ustka oraz zamiany
pomiêdzy najemcami lokali nale¿¹cych do tego
zasobu, a osobami zajmuj¹cymi lokale
w innych zasobach
1. Wnioski osób znajduj¹ce siê w Rejestrze B, dotycz¹ce
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zamiany na lokal wiêkszy, mniejszy, poprawê standardu, z³o¿one i zakwalifikowane na listê przed dniem
10 marca 2003 r. podlegaj¹ realizacji pod warunkiem,
¿e przed uzyskaniem skierowania do zawarcia umowy, po weryfikacji, spe³niaj¹ kryteria powierzchniowe
i dochodowe okrelone niniejsz¹ uchwa³¹.
2. Burmistrz Miasta Ustki mo¿e wyraziæ zgodê na dokonywanie zamian lokali stanowi¹cych mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Ustka oraz na lokale innych w³acicieli z zastrze¿eniem, ¿e nie zezwala siê na dokonanie zamiany, gdy w jej rezultacie na osobê bêdzie przypadaæ mniej ni¿ 5 m2 powierzchni ³¹cznej pokoi.
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr IX/71/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 maja 2003 r.
Kryteria wyboru osób, którym
przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu
lokalu socjalnego
1. Osoba podlegaj¹ca wykwaterowaniu z lokalu, którego
by³a najemc¹, zostaje wpisana do Rejestru C, gdy spe³nia jednoczenie ni¿ej wymienione warunki:
1) zajmuje lokal bêd¹cy w³asnoci¹ Gminy Miejskiej
Ustka, Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego, Spó³dzielni Mieszkaniowej (z zachowaniem kolejnoci z³o¿onych wniosków) bêd¹cy w dyspozycji Ministerstwa Obrony Narodowej i Spraw
Wewnêtrznych lub mieszkanie zak³adowe na podstawie umowy najmu,
2) posiada stosowne orzeczenie s¹dowe z prawem do
lokalu socjalnego z zastrze¿eniem art. 18 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733),
3) w³aciciel lokalu wyst¹pi z wnioskiem o realizacjê
wyroku, wykazuj¹c w nim osoby uprawnione do
otrzymania lokalu socjalnego.
2. Osoba ubiegaj¹ca siê o lokal socjalny zostaje wpisana
do Rejestru D po wype³nieniu wniosku i jednoczesnemu spe³nieniu ni¿ej wymienionych kryteriów:
1) wnioskodawca, wspó³ma³¿onek lub osoba pozostaj¹ca w konkubinacie nie jest najemc¹, wspó³najemc¹, wspó³w³acicielem lub w³acicielem lokalu
mieszkalnego,
2) wnioskodawca posiada zameldowanie na pobyt sta³y na terenie miasta Ustki od co najmniej 10 lat licz¹c od daty z³o¿enia wniosku, a w przypadku braku sta³ego meldunku ostatnim miejscem zameldowania na pobyt sta³y przez ostatnie 10 lat by³o miasto Ustka,
3) powierzchnia pokoi w przeliczeniu na 1osobê zameldowan¹ na pobyt sta³y w lokalu, w którym zamieszkuje wnioskodawca jest mniejsza ni¿ 5 m2, przy czym
wniosek wspó³ma³¿onków lub osób pozostaj¹cych
w konkubinacie posiadaj¹cych ró¿ne miejsca sta³ego zameldowania podlega weryfikacji z tych lokali
pod wzglêdem powierzchni mieszkalnej przypadaj¹cej na 1 osobê; przy kwalifikacji uwzglêdnia siê
wszystkie osoby zameldowane na pobyt sta³y w tych
lokalach oraz osoby ujête we wniosku o przydzia³
lokalu,

Dziennik Urzêdowy
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4) redni miesiêczny udokumentowany dochód (netto) na
1 osobê z ostatnich trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych
datê z³o¿enia wniosku mieci siê w granicach:
a) gospodarstwo domowe jednoosobowe  poni¿ej
80% najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia wniosku,
b) gospodarstwo domowe wieloosobowe  poni¿ej
55% najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia wniosku,
5) osoby posiadaj¹ce stosowne orzeczenia s¹dowe nakazuj¹ce eksmisjê z zajmowanego lokalu mieszkalnego.
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr IX/71/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 maja 2003 r.
Zasady weryfikacji wniosków
1. Ka¿dy wniosek jest weryfikowany bezporednio przed
wydaniem skierowania do zawarcia umowy najmu.
2. Wnioskodawca zobowi¹zany jest do zg³oszenia w przypadku zmiany istotnych warunków podanych we wniosku tj.:
1) zmiany iloci osób w rodzinie wnioskodawcy,
2) zmiany iloci osób zameldowanych na pobyt sta³y
w lokalu, z którego sk³adany jest wniosek; w sytuacji kwalifikacji wniosku z dwóch lokali dotyczy to
równie¿ drugiego lokalu,
3) zmiany stanu cywilnego wnioskodawcy,
4) zmiany sta³ego miejsca zameldowania wnioskodawcy, wspó³ma³¿onka lub osoby pozostaj¹cej w konkubinacie,
5) zmiany wysokoci dochodów.
3. Wniosek po weryfikacji, o ile spe³nia kryteria okrelone w uchwale, wpisuje siê do w³aciwego rejestru
z dat¹ z³o¿enia pierwszego wniosku.
Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr IX/71/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 maja 2003 r.
Normy zasiedlania lokali
1. Lokale mieszkalne zasiedlane na czas nieoznaczony:
1) Dla osób ujêtych w Rejestrze A:
 dla rodzin 1-2 osobowych  do 15 m2 powierzchni mieszkalnej,
 dla rodzin 3 osobowych i wiêkszych  od 5 do
7 m2 powierzchni mieszkalnej na 1 osobê.
2) Dla osób ujêtych w Rejestrze B:
a) lokal zamienny, którego warunki okrela art. 2
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
Nr 71, poz. 733).
b) dopuszcza siê mo¿liwoæ odst¹pienia od warunków okrelonych w przywo³anym wy¿ej artykule
za zgod¹ stron.
2. Lokale socjalne zasiedlane na czas oznaczony do
1 roku:
1) Dla osób ujêtych w Rejestrze C i Rejestrze D:
a) dla osoby samotnej  do 12 m2 powierzchni pokoi,
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b) dla rodzin 2osobowych i wiêkszych  od 5 do 6 m2
na osobê powierzchni pokoi.
Po uzyskaniu wolnego lokalu w stosunku, do którego
brak jest chêtnych do zasiedlenia lub brak jest rodzin
w rejestrach o odpowiedniej iloci osób, Burmistrz
Miasta Ustki mo¿e skierowaæ do zawarcia umowy najmu tego lokalu rodzinê o mniejszej iloci osób.
Burmistrz Miasta Ustki mo¿e w pierwszej kolejnoci
skierowaæ do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego osoby umieszczone w Rejestrze B, o ile uzasadnione jest to wa¿nym interesem spo³ecznym lub wystêpowaniem zagro¿enia bezpieczeñstwa zdrowia, ¿ycia lub mienia mieszkañców nieruchomoci.
Osoby ujête w Rejestrze A otrzymuj¹ce propozycjê
przydzia³u lokalu mieszkalnego maj¹ prawo dwukrotnie odmówiæ przyjêcia lokalu; trzecia odmowa równoznaczna jest z wykreleniem z rejestru.
Osoba, która uzyska³a skierowanie do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny zobowi¹zana jest zasiedliæ
go w terminie 30 dni od daty odebrania skierowania;
nie zasiedlenie lokalu w wy¿ej wymienionym terminie
równoznaczne jest z odmow¹ przyjêcia lokalu i jednoczesnym wykreleniem z Rejestru.
Wynajmuj¹cy jest uprawniony do wypowiedzenia najmu lokalu w przypadku, gdy najemca bez jego pisemnej zgody podnaj¹³ lub odda³ w bezp³atne u¿ywanie
lokal lub jego czêæ osobie trzeciej.
Brak nieusprawiedliwionego stawiennictwa na wezwanie uznaje siê jako odmowê przyjêcia propozycji, a data
potwierdzenia odbioru wezwania stanowi datê odmowy.
Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr IX/71/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 maja 2003 r.

1. Zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê oraz
osób, które nie wst¹pi³y w najem na podstawie art. 691
Kodeksu cywilnego.
1) osoby które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y
po mierci najemcy i nie spe³niaj¹ kryterium zawartych w niniejszym za³¹czniku zobowi¹zane s¹ do
opuszczenia zajmowanego lokalu,
2) dopuszcza siê mo¿liwoæ zawarcia umowy najmu
z osobami, które stale zamieszkiwa³y z najemc¹ przez
okres nie krótszy ni¿ 10 lat do ustania stosunku najmu i nie posiada³y tytu³u prawnego do zajmowania
innego lokalu.
Powy¿sze dotyczy osób pozosta³ych w lokalu opuszczonym przez najemcê, którego obecne warunki lokalowe uniemo¿liwiaj¹ wspólne zamieszkiwanie oraz
osób, które w stosunek najmu nie wst¹pi³y po mierci najemcy.
Zawarcie umowy najmu mo¿e dotyczyæ dotychczas
zajmowanego lokalu lub mniejszego w przypadku,
gdy powierzchnia zajmowanego lokalu przekracza
powierzchniê normatywn¹ okrelon¹ w art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 733).
2. Zasady postêpowania w sprawie zmian powierzchni
u¿ytkowej i mieszkalnej zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Najemca lokalu zajmowanego niesamodzielnie mo¿e
otrzymaæ skierowanie do zawarcia umowy najmu zwolnionej czêci tego lokalu.
W przypadku wiêcej ni¿ jednego uprawnionego, wyboru dokonuje Burmistrz Miasta Ustki.
Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr IX/71/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 maja 2003 r.
Zasady wynajmowania lokali
przekraczaj¹cych 80 m2 powierzchni u¿ytkowej
1. Lokale mieszkalne o powierzchni przekraczaj¹cej 80m2
s¹ oddawane w najem w drodze przetargu.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siê w przypadku oddania w
najem lokalu osobie oczekuj¹cej na przekwaterowanie
 Rejestr B lub osobie oczekuj¹cej na zawarcie umowy
najmu  Rejestr A, której gospodarstwo domowe sk³ada siê co najmniej z 6 osób.
Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr IX/71/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 30 maja 2003 r.
Sk³ad osobowy Komisji Mieszkaniowej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adam Mi³oszewski
Ewa H³asko  Kreft
S³awomir Kropiewski
Dorota Paciak
Andrzej Ga³at
Jacek Koryczan
Urszula Jachman
Ewa Korzyñska
Irena Klimek
Halina Glapiak

2207
UCHWA£A Nr V/52/2003
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie zasad wydzier¿awiania nieruchomoci gruntowych stanowi¹cych mienie komunalne Gminy Ko³czyg³owy oraz ustalenia wysokoci stawek czynszów dzier¿awnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a, art. 30 ust. 1,2 pkt 3,
art. 40 ust. 2 pkt 3 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. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543 z pón. zm.), art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93
z pon. zm.) Rada Gminy w Ko³czyg³owach uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Wójt Gminy w Ko³czyg³owach wydzier¿awia nieruchomoci gminne zabudowane lub niezabudowane w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej.
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2. Z tytu³u dzier¿awy ustala siê zró¿nicowane stawki czynszów okrelone w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y
3. Ustalone stawki czynszu dzier¿awnego bêd¹ stanowi³y:
 cenê wywo³awcz¹ do przetargu,
 stawkê dzier¿awn¹ przy bezprzetargowym oddawaniu nieruchomoci w dzier¿awê,
 stawkê dzier¿awn¹ do przed³u¿ania ju¿ zawartych
umów.
§3
1. Wójt Gminy wydzier¿awia lub przed³u¿a umowy w drodze przetargu lub bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. O formie przetargu decyduje Wójt w drodze Zarz¹dzenia.
3. Do procedury przetargowej stosujê siê przepisy zawarte w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad
i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa lub
w³asnoæ gminy oraz Rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z dnia 14 stycznia 2003 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa lub w³asnoæ
gminy.
4. O dzier¿awê nie mog¹ siê ubiegaæ osoby zalegaj¹ce z
op³atami za nieruchomoci gminne, po³o¿one na terenie Gminy Ko³czyg³owy.
§4
Wójt Gminy bez przeprowadzenia przetargu mo¿e oddaæ nieruchomoci gruntowe w dzier¿awê na okres do 3
lat w nastêpuj¹cych przypadkach:
a) na rzecz dotychczasowych dzier¿awców nieruchomoci w przypadku wyganiêcia zawartej z nimi
umowy dzier¿awy, jeli pozostawali dzier¿awcami
nieruchomoci nieprzerwanie przez co najmniej 3
letni okres czasu,
b) w przypadku gdy oddawana w dzier¿awê nieruchomoæ jest niezbêdna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomoci przyleg³ej stanowi¹cej w³asnoæ lub oddanej w u¿ytkowanie wieczyste osobie staraj¹cej siê o dzier¿awê, a nie stanowi¹cej odrêbnej dzia³ki budowlanej,
c) w przypadku przeznaczenia nieruchomoci na cele
rolne, ogrodnicze oraz na urz¹dzenie zieleñców przydomowych o powierzchni nie przekraczaj¹cej 500 m2.
§5
Wójt Gminy w umowie dzier¿awy okreli sposób zagospodarowania wydzier¿awionej nieruchomoci.

b) je¿eli dzier¿awca dopuszcza siê zw³oki z zap³at¹ 2 rat
czynszu.
§8
Dopuszcza siê zbycie nieruchomoci w czasie trwania
dzier¿awy.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie wchodzi w ¿ycie z ci¹gu
14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Rowiñski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr V/52/2003
Rady Gminy w Ko³czyg³owach
z dnia 26 czerwca 2003 r.
ZRÓ¯NICOWANE STAWKI CZYNSZÓW
Z TYTU£U DZIER¯AWY GRUNTÓW
W ZALE¯NOCI OD CELU DZIER¯AWY
ORAZ KLASY GRUNTU
1. Grunty rolne np. uprawy rolne, ³¹ki (czynsz roczny).

Klasa gruntu
IIIa
III
IVa
IV
IVb
V
VI
N
pozosta³e

Czynsz dzier¿awny w q pszenicy
za 1 ha (rocznie) w cen
publikowanych przez GUS
1,70
1,50
1,20
1,00
0.80
0,50
0,30
0,20
0,10

2. Ogródki przydomowe, zagospodarowanie zieleni¹
rocznie.
Za 1 m2  0,005 q pszenicy
3. Grunty z przeznaczeniem na cele us³ugowo-handlowe
i produkcyjne rocznie.
Za 1 m2  0,02 q pszenicy
4. Tereny przeznaczone na cele inne, nie zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej rocznie.
Za 1 m2  0,02 q pszenicy
5. Parkingi, autokomisy, miejsca postojowe rocznie.
Za 1 m2  0,02 q pszenicy
6. Inne nie wymienione  stawka miesiêczna wed³ug indywidualnej umowy.

§6
Wójt Gminy mo¿e odmówiæ przed³u¿enia umowy dzier¿awy w przypadku zmiany przeznaczenia gruntów.
§7
Zawarte umowy dzier¿awy s¹ rozwi¹zywane w trybie
natychmiastowym w przypadku:
a) u¿ywania przedmiotu dzier¿awy w sposób niezgodny z umow¹,

2208
UCHWA£A Nr III/58/03
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie zakazów i ograniczeñ sprzeda¿y, podawania
i spo¿ywania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Kocierzyna.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pón. zm., ost zm.
Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1231, z pón. zm., ost. zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 167, poz. 1372) maj¹c na uwadze ograniczenie dostêpnoci alkoholu Rada Gminy Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
§1
Na terenie Gminy Kocierzyna zakazane jest z zastrze¿eniem § 2 podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych w miejscach publicznych:
a) na wszystkich drogach publicznych wraz z pasami
przydro¿nymi, chodnikami i placach gminnych,
b) na wszystkich przystankach komunikacji publicznej,
c) w punktach sprzeda¿y napojów alkoholowych na
wynos,
d) w granicach nieruchomoci, na których usytuowane s¹ szko³y, kocio³y i cmentarze,
e) w miejscach kultu religijnego, pomników pamiêci
i grobów,
f) parkingach lenych i parkach wiejskich,
g) w granicach posesji, na których znajduj¹ siê boiska
wiejskie i przyszkolne,
h) podczas imprez dla dzieci i m³odzie¿y poni¿ej 18 lat.
§2
Zakazy wymienione w § 1 z wy³¹czeniem pkt c) nie
dotycz¹ miejsc, na których wydano zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu.

2209
UCHWA£A Nr III/61/03
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy po³o¿onej w miejscowoci Wielki Klincz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm., ost. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 214
poz. 1806)  Rada Gminy Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Nadaje siê nazwê nowo powsta³ej ulicy na terenie wsi
Wielki Klincz oznaczonej na mapie:  1. Cyfr¹ 1  OGRODOWA.
2. Za³¹cznik nr 1* do niniejszej uchwa³y stanowi mapa
z oznaczon¹ ulic¹, o której mowa w ust. 1.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kocierzyna.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego
2. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy Kocierzyna i publikacjê w Biuletynie Informacyjnym GMINEK.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

§3
W przypadku organizowania imprez masowych Wójt
Gminy mo¿e odst¹piæ w ustalonym zakresie i w odniesieniu do cile okrelonego obszaru od zakazów okrelonych w § 1.
§4
Nieprzestrzeganie zakazów okrelonych w niniejszej
uchwale podlega sankcjom przewidzianym w art. 43 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
1. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy Kocierzyna oraz publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gmny
Z. Szulist

Przewodnicz¹cy
Rady Gmny
Z. Szulist

2210
UCHWA£A Nr XXXIII/234/2002
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 4 lipca 2002 r.
w sprawie podjêcia partnerskiej wspó³pracy pomiêdzy
Powiatem Kartuskim a Powiatem Nowa Wilejka na Litwie.
Na podstawie art. 12 ust. 9 a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220) Rada Powiatu Kartuskiego na wniosek Zarz¹du Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Powiat Kartuski podejmuje wspó³pracê z Powiatem
Nowa Wilejka na Litwie w nastêpuj¹cych dziedzinach:
1) dzia³alnoæ samorz¹dów terytorialnych w zakresie
edukacji, turystyki, kultury i pomocy spo³ecznej 
wymiana dowiadczeñ, umiejêtnoci i wiedzy,
2) rozwijanie i wspieranie przedsiêbiorczoci oraz dzia³añ prospo³ecznych,
3) umacnianie lokalnych inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i pomocowych,
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê.
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4) wspó³praca organizacji pozarz¹dowych,
5) wymiana grup twórczych oraz m³odzie¿y szkolnej,
6) wymiana i szkolenie kadr owiatowych, pomocowych
i samorz¹dowych.
§2
Wspó³praca odbywaæ siê bêdzie w szczególnoci poprzez:
1) wizyty osób i instytucji podejmuj¹cych dzia³ania w
obszarach, o których mowa w § 1,
2) wspó³uczestnictwo w partnerskich projektach i programach w obszarach, o których mowa w § 1,
3) organizacjê wypoczynku dzieci i m³odzie¿y ze szkó³
i placówek opiekuñczych,
4) organizacjê w miastach partnerów pobytu dzieci
i m³odzie¿y  wymiana, która umo¿liwi:
a) podniesienie wiedzy o regionie, jego tradycji i kulturze oraz wzmocnienie wród m³odzie¿y idei spo³eczeñstwa obywatelskiego,
b) podniesienie poziomu wiadomoci spo³ecznoci lokalnych w zakresie rozwoju spo³eczno-gospodarczego i ochrony rodowiska zwi¹zanych z
procesem integracji europejskiej,
c) podniesienie poziomu wiedzy i umiejêtnoci w zakresie przygotowania do zawodu i obecnoci absolwentów szkó³ na rynku pracy.
§3
Szczegó³owe warunki realizacji partnerskich programów i przedsiêwziêæ, o których mowa w § 2 okrel¹ odrêbne umowy i porozumienia, do zawarcia których upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu Kartuskiego.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Kartuskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Z. Roszkowski

2211
UCHWA£A Nr VIII/45/2003
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 13 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Debrzno dla terenu eksploatacji kruszywa naturalnego Skowarnki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) oraz na podstawie
art. 7 art. 8 ust. 1 i 2, art. 9,10, 11, 18 26, 28 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: DZ. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z pón. zm.)
Rada Miejska w Debrznie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa Skowarnki, zmia-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Debrzno, dla obszaru obejmuj¹cego
dzia³kê nr 407/6 w obrêbie geodezyjnym Uniechów, w
granicach oznaczonych na rysunku zmiany planu, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ stanowi¹cych treæ
uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku
planu, pod nazw¹ Skowarnki, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa,
wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali
1:1000.
§3
1. Ustalenia graficzne rysunku planu obowi¹zuj¹ w dok³adnoci mo¿liwej do odczytania w skali rysunku.
2. Tereny o ró¿nym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, rozgraniczone zosta³y liniami o gruboci
1,5 mm Wi¹¿¹ce jest po³o¿enie osi linii; w przypadku
pokrywania siê linii z granic¹ ewidencyjn¹ nieruchomoci, miarodajny jest odpowiedni odcinek tej granicy.
§4
Teren, o którym mowa w § 1, stanowi¹cy dotychczas
grunty rolne o ca³kowitej powierzchni 13,475 ha wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego: u¿ytki rolne kl.IVb
 0,4464 ha, kl.V  2,2922 ha i kl.VI -10,7364 ha oraz nieu¿ytek o powierzchni 0,1181ha, przeznacza siê na eksploatacjê kruszywa naturalnego, z uwzglêdnieniem zalesieñ wskazanych na rysunku zmiany planu.
Wy³¹czenie z produkcji rolnej gruntów rolnych nie wymaga decyzji zezwalaj¹cej na wy³¹czenie jak równie¿ ponoszenia nale¿noci i op³at zwi¹zanych z wy³¹czeniem.
§5
Eksploatacja z³o¿a i roboty zak³adu górniczego odbywaæ siê bêd¹ na podstawie wa¿nej koncesji na wydobycie kopaliny ze z³o¿a, wydanej w trybie Prawa geologicznego i górniczego oraz na podstawie zgodnych z niniejszym planem, projektem zagospodarowania z³o¿a i planem ruchu zak³adu górniczego, jeli bêd¹ wymagane.
§6
1. Zagospodarowanie obszaru objêtego planem przyjmie
formê:
a) odkrywkowego wydobycia kopaliny, z sukcesywnym
powiêkszaniem powierzchni wydobycia, a¿ do wyeksploatowania zasobu, na terenie oznaczonym na
rysunku planu symbolem EK,
b) zaplecza zak³adu górniczego z powierzchni¹ manewrow¹ dla rodków transportu i zapleczem techniczno-socjalnym w barakowozie lub kontenerze, z pomieszczeniami wyposa¿onymi w techniczne rodki
ochrony ludzi przed uci¹¿liwociami eksploatacji, na
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem EK
i ZL 1,
c) zalesieñ: na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem ZL 1, z pozostawieniem mo¿liwoci wykorzystania czêci terenu na zaplecze wymienione
w lit. b, do czasu zakoñczenia wydobycia kopaliny
oraz na terenie ZL 2 i niewykorzystanych na eksploatacjê powierzchniach terenu EK.
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2. Zasiêg uci¹¿liwoci eksploatacji nie powinien przekraczaæ granic obszaru, do którego przedsiêbiorca ma tytu³
prawny. Wyznaczenie filara ochronnego powinno mieæ
na wzglêdzie ochronê przyleg³ego do granicy lasu. Odleg³oæ krawêdzi wyrobiska od linii zadrzewieñ lasu,
znajduj¹cego siê poza granicami obszaru planu, powinna wynosiæ co najmniej 30 m.
3. Dostêp do zak³adu górniczego i transport urobku odbywaæ siê bêd¹ z przyleg³ej drogi gminnej, stanowi¹cej dzia³kê nr 386 w obrêbie Skowarnki, a w granicach
obszaru objêtego planem, poprzez czêæ dzia³ki przeznaczon¹ docelowo do zalesienia (ZL 1).
4. Miejsce i sposób przechowywania i uzupe³niania paliw i smarów oraz dokonywania bie¿¹cych napraw
i konserwacji sprzêtu powinno byæ zabezpieczone
przed mo¿liwoci¹ zanieczyszczenia gruntu produktami ropopochodnymi.
5. W przypadku zatrudniania w zak³adzie górniczym wiêcej ni¿ trzech osób, obowi¹zuje umieszczenie kontenerowego zaplecza sanitarnego, wyposa¿onego w
zbiornik na nieczystoci, z wywo¿eniem do punktu z³
ewnego przy wskazanej przez burmistrza oczyszczalni
cieków.
6. Odpady sta³e powinny byæ gromadzone wed³ug grup
w szczelnym pojemniku i wywo¿one w sposób i na
miejsce ustalone z burmistrzem. Zakazuje siê sk³adowania odpadów bezporednio w rodowisku pokopalnianym.

2212
UCHWA£A Nr XII/54/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sztumskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz.U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z pón. zm.) uchwala siê co nastêpuje
§1
Uchwala siê Statut Powiatu Sztumskiego stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
w Sztumie.
§3
Traci moc wi¹¿¹c¹: uchwa³a Nr I/1/2002 z dnia 2 stycznia 2002 r. podjêta przez Osobê Pe³ni¹c¹ Funkcjê Organów Powiatu dzia³aj¹c¹ za Radê Powiatu Sztumskiego
w sprawie uchwalenia Tymczasowego Statutu Powiatu
Sztumskiego, uchwa³a Nr II/4/2002 z dnia 18 listopada
w sprawie zmiany Tymczasowego Statutu Powiatu
Sztumskiego i uchwa³a Nr III/17/2002 z dnia 30 listopada
2002 r. w sprawie zmiany Tymczasowego Statutu Powiatu Sztumskiego.

§7

§4

1. Ustala siê leny kierunek rekultywacji obszaru objêtego planem, z uwzglêdnieniem maksymalnego z³agodzenia krawêdzi wyrobiska, z wykorzystaniem mas
ziemnych ze zwa³owiska i odk³adów.
2. Rekultywacja powinna byæ prowadzona etapowo, stosownie do mo¿liwoci wynikaj¹cych z sukcesywnego
wydobycia.

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

§8
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Debrzno, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady
Narodowej Miasta i Gminy Debrzno Nr 78/XXII/87 z dnia
22 maja 1987 r. (Dz. Urz. Woj. S³. Nr 2 poz. 2 z 18 lutego
1991 r.)
§9
Ustala siê stawkê, w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.
§ 11
Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J.A. Beme

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu w Sztumie
Z. Steinborn
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XII/54/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 sierpnia 2003 r.
STATUT POWIATU SZTUMSKIEGO
ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Powiat Sztumski, zwany dalej powiatem, stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez mieszkañców powiatu oraz terytorium obejmuj¹ce:
1) miasta i gminy: Sztum, Dzierzgoñ,
2) gminy: Miko³ajki Pomorskie, Stary Dzierzgoñ, Stary
Targ.
§2
Siedzib¹ w³adz powiatu jest miasto Sztum
§3
1. Powiat ma osobowoæ prawn¹.
2. Powiat wykonuje okrelone ustawami zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
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§4

§9

1. Powiat posiada w³asny herb i flagê.
2. Opis herbu Powiatu Sztumskiego:
Tarcza trójdzielna w pas. Pole górne i dolne jednolicie
czerwone, w polu rodkowym bia³ym obok siebie trzy
szyszki zielone u³o¿one w s³up.
Wzór herbu stanowi za³¹cznik Nr 1 do Statutu.
3. Opis flagi Powiatu Sztumskiego:
Flaga trójdzielna w pas. Pole górne i dolne jednolicie
czerwone, w polu rodkowym obok siebie trzy szyszki
u³o¿one w s³up.
Wzór flagi stanowi za³¹cznik Nr 2 do Statutu.
4. Barwy oraz herb Powiatu Sztumskiego podlegaj¹
ochronie prawnej.
5. Zasady u¿ywania herbu i barw okrela Rada w odrêbnej uchwale.

1. Odwo³anie rady powiatu przed up³ywem kadencji nastêpuje w drodze referendum powiatowego.
2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiatowego okrela ustawa.

§5
1. Do zakresu dzia³ania powiatu nale¿y wykonywanie
okrelonych ustawami zadañ publicznych o charakterze ponadgminnym.
2. Do zadañ publicznych powiatu nale¿y równie¿ zapewnienie wykonywania okrelonych w ustawach zadañ
i kompetencji kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
3. Powiat wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
rz¹dowej, je¿eli ustawy okrelaj¹ te sprawy jako nale¿¹ce do zakresu dzia³ania powiatu lub wynikaj¹ one z
zawartych porozumieñ.
4. Ustawy mog¹ nak³adaæ na powiat obowi¹zek wykonywania zadañ z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
§6
1. W celu wykonywania zadañ powiat mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
2. Powiat nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej
wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa
w ust. 1 nastêpuje w drodze uchwa³y rady powiatu.
ROZDZIA£ II
ORGANY POWIATU
§7
Organami powiatu s¹:
1) rada powiatu,
2) zarz¹d powiatu.
RADA POWIATU
§8
1. Rada powiatu jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
powiatu.
2. Kadencja rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.
3. Radni s¹ wybierani w wyborach bezporednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu
okrela ustawa.
4. W sk³ad rady powiatu wchodzi 17 radnych.

§ 10
Do wy³¹cznej w³aciwoci rady powiatu nale¿y:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwo³anie zarz¹du oraz ustalenie wynagrodzenia dla przewodnicz¹cego,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, bêd¹cego g³ównym ksiêgowym bud¿etu powiatu,
4) stanowienie o kierunkach dzia³ania zarz¹du powiatu
oraz rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci zarz¹du, w tym z dzia³alnoci finansowej,
5) uchwalanie bud¿etu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu oraz
podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nie
udzielenia absolutorium dla zarz¹du z tego tytu³u,
7) podejmowanie uchwa³ w sprawach wysokoci podatków i op³at w granicach okrelonych ustawami,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych powiatu dotycz¹cych:
a) zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci
oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na
okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile przepisy ustaw nie
stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez zarz¹d oraz maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez radê,
f) tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków, stowarzyszeñ, fundacji i spó³dzielni oraz ich rozwi¹zywania lub wystêpowania z nich,
g) tworzenia i przystêpowania do spó³ek, ich rozwi¹zywania i wystêpowania z nich oraz okrelania zasad wnoszenia wk³adów, obejmowania, nabywania i zbywania udzia³ów i akcji,
h) wspó³dzia³ania z innymi powiatami i z gminami, je¿eli zwi¹zane jest to z koniecznoci¹ wydzielenia
maj¹tku,
i) tworzenia, przekszta³cania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadañ publicznych, o których
mowa w art. 5 ustawy o samorz¹dzie powiatowym
z dnia 5 czerwca 1998 r. (j.t w Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z pón. zm.),
10) okrelanie wysokoci sumy, do której zarz¹d mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi innych pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych,
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12) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania
przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego,
13) uchwalanie powiatowego programu przeciwdzia³ania
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
14) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu powiatu
i flagi powiatu,
15 podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
16) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady powiatu.
A. RADNI
§ 11
1. Radny przed objêciem mandatu sk³ada lubowanie,
którego rotê okrela ustawa.
2. Odmowa lubowania równoznaczna jest ze zrzeczeniem siê mandatu.
3. Radny, który nie z³o¿y³ lubowania na I sesji po wyborach do rady Powiatu sk³ada je na I sesji, na której jest
obecny.
4. Radny nie jest zwi¹zany instrukcjami wyborców.
5. Radny w swej pracy kieruje siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej powiatu oraz utrzymuje sta³¹ wiê z mieszkañcami, a w szczególnoci przyjmuje zg³aszane przez
mieszkañców postulaty i przedstawia je organom powiatu.
6. Radny przy wykonywaniu mandatu korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
7. Radnemu przys³uguje dieta na zasadach ustalonych
przez Radê.
8. Mandatu radnego nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) mandatem pos³a i senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) cz³onkostwem w organie innej jednostki organu samorz¹dowego.
9. Radny jest zobowi¹zany do corocznego sk³adania
owiadczeñ maj¹tkowych oraz podlega ograniczeniom
w prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej, które szczegó³owo okrela ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez
osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne (Dz. U.Nr 106, poz. 679
z pón. zm.).
§ 12
Szczególne przepisy zwi¹zane ze stosunkiem pracy
radnych zawiera ustawa o samorz¹dzie powiatowym.
B. PROCEDURA WYBORU
I ODWO£ANIA PRZEWODNICZ¥CEGO RADY
§ 13
1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i jednego wiceprzewodnicz¹cego bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Radny wchodz¹cy w sk³ad zarz¹du powiatu nie mo¿e
pe³niæ funkcji, o których mowa w ust. 1.
3. Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swo-

ich zadañ wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje
wiceprzewodnicz¹cy rady. W razie nieobecnoci przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady ich zadania wykonuje najstarszy wiekiem radny.
4. Odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady powiatu nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4
ustawowego sk³adu rady, w trybie okrelonym w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego, rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
6. Nie podjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 5, w ci¹gu
1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez radê z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta
uchwa³a.
C. SESJE RADY
§ 14
1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwo³ywanych przez
przewodnicz¹cego, w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³. Do zawiadomienia o zwo³aniu
sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami
uchwa³.
2. Rada powiatu mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
obrad bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu rady.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady zwo³uje przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na
obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników
wyborów do rady powiatu.
4. Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 3 sesjê zwo³uje wojewódzki komisarz wyborczy 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 powiatu.
5. Je¿eli wybory by³y wynikiem referendum lokalnego
w sprawie odwo³ania rady powiatu, pierwsz¹ sesjê
zwo³uje osoba, któr¹ prezes Rady Ministrów wyznaczy³ do pe³nienia funkcji organów jednostki samorz¹du terytorialnego.
6. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodnicz¹cego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
7. Na wniosek zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu rady powiatu przewodnicz¹cy obowi¹zany jest
zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od z³o¿enia wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okrelone w ust. 1.
8. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³ywanej w trybie
okrelonym w ust. 7 stosuje siê przepis ust. 2, z tym ¿e
dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
9. Na wniosek starosty przewodnicz¹cy rady powiatu jest
obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji rady powiatu projekt uchwa³y, je¿eli wnioskodawc¹ jest zarz¹d powiatu, a projekt wp³yn¹³ do
rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji rady.

 5927 

Poz. 2212
§ 15

1. Rada powiatu dzia³a zgodnie z uchwalonym planem
pracy na sesjach zwyczajnych.
Poza planem rada obraduje na sesjach nadzwyczajnych
i uroczystych.
2. W razie potrzeby, rada powiatu mo¿e dokonywaæ zmian
i uzupe³nieñ w planie pracy.
§ 16
1. Przewodnicz¹cy rady powiatu przygotowuje i zwo³uje
sesje rady.
2. O sesji zawiadamia siê wszystkich radnych co najmniej
na 7 dni przed terminem rozpoczêcia obrad. Zawiadomienie powinno zawieraæ:
1) miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji,
2) projekt porz¹dku obrad,
3) materia³y na sesjê oraz projekty uchwa³.
3. Materia³y na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie bud¿etu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud¿etu, dorêcza siê radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczêciem sesji.
4. Terminów okrelonych w ust. 2 i 3 nie zachowuje siê
w przypadku zwo³ania uroczystych i nadzwyczajnych
sesji rady.
§ 17
1. Rada powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone w ustawie o samorz¹dzie powiatowym
oraz w innych ustawach, a tak¿e w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada powiatu, w formie uchwa³, wyra¿a opinie i zajmuje stanowisko w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹
kompetencji stanowi¹cych i kontrolnych.
3. Rada w istotnych dla powiatu lub mieszkañców sprawach mo¿e wyraziæ opiniê lub zaj¹æ stanowisko w formie rezolucji, apelu lub owiadczenia.
§ 18
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ przewodnicz¹cy rady powiatu, w
porozumieniu ze starost¹, ustala listê goci zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach rady powiatu uczestnicz¹, z g³osem doradczym, sekretarz i skarbnik powiatu.
3. Do udzia³u w sesjach rady powiatu mog¹ zostaæ zobowi¹zani kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Zarz¹d powiatu jest obowi¹zany udzieliæ wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obs³udze sesji rady powiatu.
§ 19
1. Sesje rady powiatu s¹ jawne, chyba, ¿e przepisy ustaw
stanowi¹ inaczej.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu powinno zostaæ podane do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie informacji na
tablicy og³oszeñ.
3. Porz¹dek obrad sesji rady powiatu powinien zostaæ
wyczerpany na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodnicz¹cego rady lub klubu radnych, rada powiatu
mo¿e postanowiæ o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej
samej sesji.
4. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 3, rada powiatu
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mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê dostarczenia dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce radzie powiatu podejmowanie
uchwa³.
5. W protokole z obrad rady odnotowuje siê przerwanie
obrad, o którym mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem
§ 20
1. Rada powiatu rozpoczyna obrady w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji
zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu rady,
przewodnicz¹cy rady nie przerywa obrad, niemo¿liwe
jest jednak wówczas podejmowanie uchwa³.
3. Przewodnicz¹cy rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.
4. Otwarcie sesji rady powiatu nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodnicz¹cego rady formu³y:
Otwieram obrady sesji rady powiatu.
5. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad,
2) przedstawia projekt porz¹dku obrad; z wnioskiem o
uzupe³nienie lub zmianê projektu porz¹dku obrad
mo¿e wyst¹piæ radny, komisja, klub radnych albo
zarz¹d powiatu,
3) poddaje pod g³osowanie porz¹dek obrad oraz wnioski, o których mowa w pkt 2
6. Rada mo¿e uchwaliæ w trakcie obrad uzupe³nienie lub
zmianê ustalonego porz¹dku obrad, wy³¹cznie z wa¿nych powodów, na wniosek przewodnicz¹cego rady,
komisji, zarz¹du lub klubu radnych z zachowaniem trybu ustalonego w § 13.
7. Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien obejmowaæ
w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie starosty z miêdzysesyjnej pracy zarz¹du,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wnioski i owiadczenia radnych.
§ 21
1. Interpelacje i zapytania radny kieruje bezporednio do
zarz¹du powiatu lub przewodnicz¹cego rady.
2. Interpelacjê sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla
powiatu.
3. Radni mog¹ sk³adaæ interpelacje na sesji lub w okresie
miêdzy sesjami.
4. Odpowied na interpelacjê jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ci¹gu 14 dni od daty jej z³o¿enia.
§ 22
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach dotycz¹cych bie¿¹cych problemów powiatu, w szczególnoci w celu uzyskania informacji o okrelonym stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje siê przepisy § 21 ust. 3 i 4.
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D. PROWADZENIE OBRAD
§ 23
1. Przewodnicz¹cy rady powiatu prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porz¹dkiem obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów.
2. Radny nie mo¿e zabieraæ g³osu bez zezwolenia przewodnicz¹cego rady.
3. Radnemu w ka¿dym punkcie uchwalonego porz¹dku
obrad przys³uguje g³os w pierwszym wyst¹pieniu do
5 min. i do 3 min. w nastêpnych wyst¹pieniach.
Przewodnicz¹cy udziela radnemu g³osu poza kolejnoci¹ wy³¹cznie w celu umo¿liwienia mu ustosunkowania siê do wypowiedzi przedmówcy w czasie do 2 min./
ad. Vocem/.
4. Radnemu, który przekracza w wyst¹pieniu wyznaczony limit czasu, przewodnicz¹cy zwraca uwagê. W razie kontynuowania wyst¹pienia po zwróceniu uwagi
przewodnicz¹cy mo¿e radnemu odebraæ g³os. Fakty
te odnotowuje siê w protokole sesji.
5. Przewodnicz¹cy rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dej
chwili obrad.
6. Przewodnicz¹cy rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom zaproszonym na sesjê rady.
§ 24
1. Przewodnicz¹cy rady powiatu czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad.
2. Je¿eli sposób wyst¹pienia albo zachowanie radnego
zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji, przewodnicz¹cy rady, po zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ mu
g³os. Fakt ten odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje siê odpowiednio do osób uczestnicz¹cych w sesji rady.
4. Przewodnicz¹cy rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad rady osobom
bêd¹cym publicznoci¹, które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub naruszaj¹ powagê sesji.
§ 25

sowania mo¿na zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia
i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub
porz¹dku g³osowania.
§ 27
Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy zamyka obrady sesji wypowiadaj¹c s³owa Zamykam obrady sesji Nr .. Rady Powiatu w Sztumie.
E. UCHWA£Y RADY
§ 28
Uchwa³y rady powiatu s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady w g³osowaniu jawnym, chyba, ¿e
przepisy ustawowe stanowi¹ inaczej.
§ 29
1. Z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y oraz rezolucji, apelu lub owiadczenia mo¿e wyst¹piæ:
1) co najmniej 3 radnych,
2) przewodnicz¹cy rady,
3) klub radnych,
4) komisja rady,
5) zarz¹d powiatu.
2. Projekty uchwa³ rady powinny byæ zaopiniowane przez
w³aciwe komisje rady.
3. Projekty uchwa³ zg³aszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1  4 wymagaj¹ zaopiniowania przez
zarz¹d powiatu.
4. Przewodnicz¹cy Rady przekazuje projekty uchwa³ niezw³ocznie w³aciwym komisjom i zarz¹dowi powiatu.
§ 30
1. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) treæ uchwa³y,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
5) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y.
2. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie zawieraj¹ce w szczególnoci: wskazanie potrzeby podjêcia
uchwa³y, oczekiwane skutki spo³eczne oraz skutki finansowe uchwa³y i ród³a ich pokrycia.

Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu poza kolejnoci¹ starocie a pozosta³ym radnym w kolejnoci
zg³oszeñ za wyj¹tkiem wniosków o charakterze formalnym dotycz¹cych w szczególnoci:
1) sprawdzenia quorum,
2) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców,
4) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
5) zarz¹dzenia przerwy,
6) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
7) przestrzegania regulaminu obrad.

1. Uchwa³y rady powiatu podpisuje przewodnicz¹cy rady.
2. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego rady
powiatu, uchwa³y podpisuje wiceprzewodnicz¹cy rady
prowadz¹cy sesjê.

§ 26

§ 32

1. Przewodnicz¹cy rady zamyka dyskusjê po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby lub na wniosek zarz¹du powiatu, przewodnicz¹cego komisji i klubu radnych przewodnicz¹cy mo¿e zarz¹dziæ przerwê w celu
umo¿liwienia w³aciwej komisji, zarz¹dowi powiatu lub
klubowi radnych zajêcia stanowiska wobec zg³oszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwa³y lub innym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy rady rozpoczyna procedurê g³osowania. Przed zarz¹dzeniem g³o-

1. Podjêtym uchwa³om nadaje siê kolejne numery, podaj¹c cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi
numer uchwa³y oraz rok podjêcia uchwa³y. Uchwa³ê
opatruje siê dat¹ posiedzenia, na którym zosta³a przyjêta.
2. Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji rady powiatu. Rejestr uchwa³ prowadzi starosta.
3. Starosta zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wojewodzie uchwa³ rady w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia.
Uchwa³a organu powiatu w sprawie wydania przepisów porz¹dkowych podlega przekazaniu niezw³ocznie.

§ 31
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4. Starosta przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej
na zasadach okrelonych w ust. 3:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium dla zarz¹du,
3) inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania izby.
§ 33
1. Akty prawa miejscowego podpisuje niezw³ocznie po
ich uchwaleniu przewodnicz¹cy rady powiatu i kieruje
do publikacji.
2. Starosta przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoci zarz¹dom gmin po³o¿onych na obszarze powiatu
i starostom s¹siednich powiatów nastêpnego dnia po
ich ustanowieniu.
3. Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego
oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzêdowego okrela ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718).
F. G£OSOWANIE
§ 34
1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie
g³osy przewodnicz¹cy rady powiatu lub upowa¿niony
przez niego wiceprzewodnicz¹cy rady powiatu.
3. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy
rady powiatu.
4. Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji.
§ 35
Rada na zaakceptowany w g³osowaniu wniosek radnego mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie jawne imienne:
1) g³osowanie jawne imienne przeprowadza siê poprzez owiadczenie przez radnego swojego stanowiska na sali obrad po odczytaniu przez przewodnicz¹cego obrad nazwiska radnego,
2) stanowisko radnego odnotowane jest przez przewodnicz¹cego obrad na odczytywanej licie oraz
zapisane w protokole obrad.
§ 36
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach opatrzonych pieczêci¹ rady.
2. G³osowanie tajne przeprowadza co najmniej 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana przez radê powiatu
sporód radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodnicz¹cego komisji.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej og³asza wyniki
g³osowania tajnego niezw³ocznie po ich ustaleniu.
5. Wynik tajnego g³osowania jest równoznaczny z podjêciem uchwa³y w sprawie bêd¹cej przedmiotem g³osowania.
6. Z g³osowania tajnego komisja skrutacyjna sporz¹dza
protokó³, który stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.
7. G³osowanie powinno odbywaæ siê z zapewnieniem
warunków tajnoci.
§ 37
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
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przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ
g³osów. G³osów niewa¿nych lub wstrzymuj¹cych siê,
nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ co najmniej
o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów  to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê. (50% wa¿nie oddanych g³osów plus 1).
G. PROTOKO£Y Z SESJI
§ 38
1. Przebieg sesji jest rejestrowany na noniku magnetycznym. Niezale¿nie od powy¿szego protokolant notuje
przebieg porz¹dku obrad oraz wyniki g³osowania poszczególnych uchwa³, rezolucji, opinii lub owiadczeñ.
2. Protokó³ z sesji rady powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) okrelenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji,
godziny jej rozpoczêcia i zakoñczenia, imiona i nazwiska przewodnicz¹cego rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) uchwalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnoci: treæ lub streszczenie wyst¹pieñ, teksty zg³oszonych i uchwalonych
wniosków, odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
6) przebieg g³osowania i jego wyniki,
7) podpis przewodnicz¹cego rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê: listê obecnoci radnych, listê zaproszonych goci, teksty uchwa³ przyjêtych przez
radê, protoko³y g³osowañ tajnych, zg³oszone na pimie
wnioski nie wyg³oszone przez radnych, owiadczenia
i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego
rady.
4. Protokó³ z sesji rady powiatu wyk³ada siê do publicznego wgl¹du na 5 dni przed terminem kolejnej sesji w
Biurze Rady.
5. Do protoko³u radni i zabieraj¹cy g³os mog¹ wnosiæ
uwagi i poprawki.
6. Decyzje o uwzglêdnieniu poprawki lub uwagi podejmuje przewodnicz¹cy obrad w uzgodnieniu ze zg³aszaj¹cym w oparciu o zapis na noniku magnetycznym
i w protokole.
7. Treæ poprawki wprowadzana jest do w³aciwego protoko³u przed zatwierdzeniem protoko³u przez radê.
Wzmiankê o tym fakcie umieszcza siê na pocz¹tku zaprotoko³owanej treci wypowiedzi. Zarówno wzmianka oraz treæ poprawki jest sygnowana podpisem przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
8. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy obrad najpóniej
3 dni przed sesj¹, na której nastêpuje przyjêcie protoko³u.
9. Protokó³ z poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na nastêpnej sesji.
§ 39
Obs³ugê rady powiatu i jej komisji zapewnia wyodrêbniona komórka organizacyjna wchodz¹ca w sk³ad starostwa powiatowego.
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ZASADY I TRYB
DZIA£ANIA KOMISJI RADY POWIATU
A. KOMISJA REWIZYJNA

4. Cz³onkowie zespo³u kontrolnego, przed przyst¹pieniem
do czynnoci kontrolnych, s¹ obowi¹zani okazaæ kierownikowi kontrolowanej jednostki upowa¿nienie,
o którym mowa w ust. 2.

§ 40

§ 44

1. Rada powiatu kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹ w 6 osobowym sk³adzie.
2. Rada powiatu wybiera przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków komisji rewizyjnej.
Sk³ad osobowy komisji rada okrela w drodze odrêbnej uchwa³y.
3. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem radnych
pe³ni¹cych funkcje przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady oraz radnych bêd¹cych cz³onkami zarz¹du.
4. Komisja rewizyjna wykonuje równie¿ inne zadania w
zakresie kontroli z³ ecane przez radê powiatu.
5. Przepis ust. 3 nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³ywanych przez radê powiatu.
§ 41
1. Prac¹ komisji rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy.
2. Komisja rewizyjna dzia³a na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez radê powiatu.
3. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt
planu, o którym mowa w ust. 2, do dnia 31 grudnia
roku poprzedzaj¹cego rok, którego dotyczy ten plan.
4. Za zgod¹ rady powiatu, komisja rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrolê w zakresie i terminie nie przewidzianych w rocznym planie kontroli.
§ 42
1. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na
posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³, który
podlega przyjêciu na nastêpnym posiedzeniu komisji.
3. Komisja rewizyjna mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja rewizyjna, za zgod¹ rady powiatu, mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 43
1. Komisja rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych bior¹c pod uwagê kryteria: zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. W celu przeprowadzenia czynnoci kontrolnych, przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej wyznacza zespó³ kontrolny sk³adaj¹cy siê z minimum 3 cz³onków komisji.
Przewodnicz¹cy komisji udziela cz³onkom zespo³u pisemnego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli
okrelaj¹c w nim zakres kontroli.
3. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej, co najmniej na 7 dni
przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na pimie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.

1. Cz³onek komisji rewizyjnej podlega wy³¹czeniu z udzia³u
w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli mo¿e dotyczyæ
praw i obowi¹zków jego albo jego ma³¿onka, krewnych
lub powinowatych.
2. Cz³onek komisji mo¿e równie¿ byæ wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce wywo³aæ w¹tpliwoæ co do jego bezstronnoci.
3. O wy³¹czeniu cz³onka komisji z udzia³u w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.
§ 45
1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych
s¹ obowi¹zani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególnoci udostêpnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjanieñ.
2. Zespó³ kontrolny wykonuje czynnoci kontrolne w dniach
i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
§ 46
1. Zespó³ kontrolny, w terminie 14 dni od zakoñczenia
kontroli, sporz¹dza protokó³ kontroli, który podpisuj¹
cz³onkowie zespo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który mo¿e wnieæ zastrze¿enia do protoko³u.
Zespó³ niezw³ocznie przedstawia podpisany protokó³
komisji rewizyjnej.
2. Komisja rewizyjna, na podstawie protoko³u kontroli,
sporz¹dza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do zarz¹du powiatu, wyst¹pienie pokontrolne zawieraj¹ce wnioski i zalecenia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci w okrelonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta³o
skierowane wyst¹pienie pokontrolne, jest obowi¹zany zawiadomiæ komisjê rewizyjn¹ o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ w wyznaczonym terminie, z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni
od otrzymania wyst¹pienia pokontrolnego, mo¿e odwo³aæ siê do rady powiatu. Rozstrzygniêcie rady powiatu jest ostateczne.
5. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu sprawozdanie z wyników kontroli z³ econych przez radê, wyników kontroli wykonania bud¿etu powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
6. Sprawozdania z wyników kontroli z³ econych przez radê
przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu kontroli,
a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na
6 miesiêcy.
§ 47
Cz³onkowie komisji rewizyjnej s¹ obowi¹zani przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotycz¹cych ochrony informacji prawnie chronionych obowi¹zuj¹cych w kontrolowanej jednostce.
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B. KOMISJE STA£E RADY
§ 48

1. Rada powiatu, w drodze uchwa³y, mo¿e powo³ywaæ
ze swojego grona, sta³e i dorane komisje do okrelonych zadañ, okrelaj¹c przedmiot ich dzia³ania oraz
sk³ad osobowy.
2. Sk³ady komisji, plany ich pracy oraz terminy posiedzeñ
og³asza siê poprzez wywieszenie informacji na tablicy
og³oszeñ.
3. Komisje podlegaj¹ radzie powiatu w ca³ym zakresie
swojej dzia³alnoci, przedk³adaj¹ jej swoje plany pracy
i sprawozdania z dzia³alnoci corocznie w miesi¹cu
styczniu roku nastêpnego.
4. Prac¹ komisji kieruje przewodnicz¹cy powo³ywany
i odwo³ywany przez radê. Komisja mo¿e powo³aæ wiceprzewodnicz¹cego.
5. Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ 2 komisji sta³ych, a przewodnicz¹cym tylko jednej komisji.
6. Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian w
ich sk³adzie przedstawia przewodnicz¹cy rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.
§ 49
1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) opiniowanie projektów uchwa³ rady powiatu,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radê, zarz¹d lub inne komisje,
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków
mieszkañców powiatu.
2. Komisja sta³a dzia³a zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radê. Rada mo¿e dokonywaæ zmian w
zatwierdzonym planie.
3. Komisja jest obowi¹zana przedstawiæ radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci co najmniej raz do roku
oraz w ka¿dym czasie  na ¿¹danie rady.
§ 50
1. Komisja obraduje w obecnoci co najmniej po³owy
swojego sk³adu.
2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej cz³onków, mog¹
tak¿e uczestniczyæ:
 Przewodnicz¹cy rady,
 radni nie bêd¹cy cz³onkami komisji,
 cz³onkowie zarz¹du powiatu,
 obywatele.
3. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenie inne osoby, których obecnoæ jest uzasadniona ze
wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
§ 51
1. Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci:
1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom
komisji niezbêdnych materia³ów,
3) zwo³uje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji.
2. Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji lub przewodnicz¹cego rady.
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3. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji, jego obowi¹zki wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy powo³ywany i odwo³ywany przez komisjê lub cz³onek
komisji wskazany przez przewodnicz¹cego komisji.
§ 52
1. Komisja podejmuje rozstrzygniêcia zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu, w
g³osowaniu jawnym.
2. Wnioski odrzucone przez komisjê umieszcza siê, na
¿¹danie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako
wnioski mniejszoci, w szczególnoci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³ rady.
3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji rady przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê radny sprawozdawca.
§ 53
1. Zakres dzia³ania, kompetencje oraz sk³ad osobowy
komisji doranej okrela rada powiatu w uchwale o powo³aniu komisji.
2. Do komisji doranej stosuje siê odpowiednio przepisy
dotycz¹ce komisji sta³ej, z uwzglêdnieniem ust. 1.
C. KLUBY RADNYCH
§ 54
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych. Radny mo¿e byæ
cz³onkiem tylko jednego klubu radnych.
2. Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 3 radnych.
3. Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.
§ 55
1. Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu rady powiatu w ci¹gu 7 dni od dnia zebrania
za³o¿ycielskiego.
2. Zg³oszenie o utworzeniu klubu radnych zawiera:
1) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu,
2) imienn¹ listê podpisan¹ przez wszystkich cz³onków
klubu z okreleniem funkcji wykonywanych w klubie,
3) klub radnych niezw³ocznie informuje przewodnicz¹cego rady o ka¿dorazowej zmianie w sk³adzie klubu
i jego kierownictwa,
4) do reprezentowania klubu upowa¿niony jest jego
przewodnicz¹cy lub osoba przez niego wskazana.
3. Dzia³alnoæ klubów radnych nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu powiatu.
4. Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez
siebie regulaminami. Regulamin klubu nie mo¿e byæ
sprzeczny ze statutem powiatu.
5. Przewodnicz¹cy klubów radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ przewodnicz¹cemu rady regulaminy klubów
w terminie 14 dni od ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowiska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad rady.
7. Przewodnicz¹cy rady w uzgodnieniu ze starost¹ zapewnia odpowiednie warunki pracy dla klubu radnych
w okresie miêdzysesyjnym oraz podczas sesji rady powiatu.
W ka¿dym punkcie uchwalonego porz¹dku obrad wyst¹pienie klubowe nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 10 minut.
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ZARZ¥D POWIATU
§ 56
1. Zarz¹d powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. W sk³ad Zarz¹du powiatu wchodz¹: starosta jako jego
przewodnicz¹cy, wicestarosta oraz 2 pozosta³ych cz³onków zarz¹du.
3. Cz³onkowie zarz¹du powiatu mog¹ byæ wybrani równie¿ spoza sk³adu rady.

3.

§ 57

4.

1. Z cz³onkami zarz¹du nawi¹zuje siê stosunek pracy na
podstawie wyboru, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych wybranych do zarz¹du.

5.

§ 58

6.

1. Zarz¹d powiatu wykonuje uchwa³y rady powiatu i zadania powiatu okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ rady,
2) wykonywanie uchwa³ rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie bud¿etu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z zastrze¿eniem § 70 ust. 5
statutu.
3. W realizacji zadañ zarz¹d powiatu podlega wy³¹cznie
radzie powiatu.
4. Zarz¹d wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzêdu pracy.
1) kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y wykonuj¹ okrelone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych  komend i inspektoratów,
2) jednostki organizacyjne stanowi¹ce aparat pomocniczy kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji
i stra¿y mo¿e tworzyæ, przekszta³caæ i likwidowaæ
wojewoda, na wniosek starosty, zaopiniowany przez
w³aciwego kierownika zespolonej s³u¿by, inspekcji
lub stra¿y wojewódzkiej, chyba ¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej,
3) jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2
s¹ powiatowymi jednostkami bud¿etowymi w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 155, poz. 1014 z pó. zm.)
4) szczegó³owe warunki lub zasady powo³ywania, odwo³ywania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ odrêbne ustawy.
5. Powiatow¹ administracjê zespolon¹ stanowi¹:
1) starostwo powiatowe,
2) powiatowy urz¹d pracy, bêd¹cy jednostk¹ organizacyjn¹ powiatu,
3) jednostki organizacyjne stanowi¹ce aparat pomocniczy kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji
i stra¿y.
§ 59
1. Starosta organizuje pracê zarz¹du powiatu i starostwa
powiatowego, kieruje bie¿¹cymi sprawami powiatu
oraz reprezentuje powiat na zewn¹trz.
2. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z za-

7.

8.

9.

gro¿eniem interesu publicznego, zagra¿aj¹cych bezporednio zdrowiu i ¿yciu oraz w sprawach mog¹cych
spowodowaæ znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbêdne czynnoci nale¿¹ce do w³aciwoci zarz¹du powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych.
Czynnoci o których mowa w ust. 2, wymagaj¹ przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu zarz¹du powiatu.
Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed
powodzi¹ oraz og³asza i odwo³uje pogotowie i alarm
przeciwpowodziowy.
W przypadku wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej
Starosta dzia³a na zasadach okrelonych w odrêbnych
przepisach.
Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego,
zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników starostwa
i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
zwierzchnikiem powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
Starosta powo³uje komisjê bezpieczeñstwa i porz¹dku dla realizacji zadañ okrelonych w ustawach w zakresie porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej nale¿¹cych do w³aciwoci powiatu, chyba ¿e przepisy szczególne przewiduj¹ wydawanie decyzji przez zarz¹d powiatu.
Starosta mo¿e upowa¿niæ na pimie wicestarostê, poszczególnych cz³onków zarz¹du powiatu, pracowników
starostwa, powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do
wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w
ust. 7.
§ 60

Do zadañ starosty w zakresie organizowania pracy zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zarz¹du,
2) okrelanie czasu i miejsca posiedzenia zarz¹du,
3) przygotowywanie materia³ów do projektowanego
porz¹dku obrad,
4) zapewnienie obs³ugi posiedzenia zarz¹du.
§ 61
1. Cz³onkowie zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³
w jego pracach.
2. Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³ywanych przez starostê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej ni¿ I raz w miesi¹cu.
3. W razie potrzeby, starosta mo¿e rozszerzyæ porz¹dek
obrad zarz¹du.
4. Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie zarz¹du
na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków zarz¹du, w terminie do 7 dni od z³o¿enia wniosku.
§ 62
1. Posiedzeniom zarz¹du przewodniczy starosta lub wicestarosta.
2. W posiedzeniach zarz¹du uczestnicz¹ cz³onkowie zarz¹du z g³osem stanowi¹cym oraz sekretarz i skarbnik
powiatu z g³osem doradczym.
3. Do udzia³u w posiedzeniach zarz¹du starosta mo¿e
zobowi¹zaæ pracowników starostwa powiatowego, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
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jednostek organizacyjnych powiatu, w³aciwych ze
wzglêdu na przedmiot obrad.
4. Do udzia³u w posiedzeniach zarz¹du mog¹ byæ zaproszeni:
Przewodnicz¹cy rady, wiceprzewodnicz¹cy rady, radni lub inne osoby.
5. Za terminowe przygotowanie materia³ów na posiedzenia zarz¹du odpowiada sekretarz powiatu.
§ 63
1. Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ wszystkie sprawy
nale¿¹ce do jego kompetencji wynikaj¹ce z ustaw oraz
przepisów wykonawczych do ustaw w granicach upowa¿nieñ ustawowych.
2. Oprócz uchwa³ zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, zarz¹d
mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y, w szczególnoci zawieraj¹ce opinie i stanowiska zarz¹du.
3. Uchwa³y zarz¹du podpisuje starosta, a pod jego nieobecnoæ wicestarosta.
4. Uchwa³y zarz¹du bêd¹ce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta.
W decyzjach wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków
zarz¹du, którzy brali udzia³ w podjêciu decyzji.
5. Do podejmowania uchwa³ przez zarz¹d stosuje siê
odpowiednio § 28.
§ 64
1. Inicjatywa uchwa³odawcza w sprawach dotycz¹cych
zakresu dzia³ania zarz¹du powiatu przys³uguje cz³onkom zarz¹du, sekretarzowi i skarbnikowi powiatu.
2. Zarz¹d rozstrzyga o sposobie wykonania uchwa³ rady
powiatu, chyba, ¿e rada okreli zasady wykonywania
swojej uchwa³y.
§ 65
1. Z posiedzenia zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.
2. Protokó³ z posiedzenia zarz¹du powinien dok³adnie
odzwierciedlaæ przebieg posiedzenia, a zw³aszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygniêciami podejmowanymi
przez zarz¹d.
3. Protokó³ z posiedzenia zarz¹du podpisuj¹ wszyscy
cz³onkowie zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu.
4. Do protoko³u za³¹cza siê listê obecnoci cz³onków zarz¹du i zaproszonych goci, teksty podjêtych lub zaopiniowanych uchwa³ i inne materia³y bêd¹ce przedmiotem posiedzenia.
5. Cz³onkowie zarz¹du oraz inni uczestnicy posiedzenia
mog¹ zg³osiæ do protoko³u wniosek o jego sprostowanie lub uzupe³nienie.
6. Zarz¹d przyjmuje protokó³ z posiedzenia, na posiedzeniu nastêpnym. W razie zg³oszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga
zarz¹d.
7. Zarz¹d udostêpnia protoko³y ze swoich posiedzeñ, do
publicznego wgl¹du, o ile nie narusza to przepisów
prawnie chronionych.
8. Organy kontroluj¹ce dzia³alnoæ zarz¹du maj¹ prawo
wgl¹du do protoko³ów z posiedzeñ i uchwa³ zarz¹du.
§ 66
Starosta sk³ada radzie na ka¿dej sesji pisemne sprawozdanie z miêdzysesyjnej pracy zarz¹du.
§ 67
1. Skarbnik powiatu jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu
powiatu.
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2. Zadania skarbnika powiatu jako g³ównego ksiêgowego bud¿etu powiatu, okrelaj¹ odrêbne przepisy.
3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotycz¹ce czynnoci prawnych rodz¹cych zobowi¹zania finansowe oraz mog¹cych spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych.
4. Do kontrasygnaty czynnoci, o których mowa w ust. 3,
skarbnik mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê.
5. Skarbnik powiatu, który odmówi³ kontrasygnaty, ma
jednak obowi¹zek jej dokonania na pisemne polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym
rady powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
§ 68
1. Sekretarz powiatu sprawuje nadzór nad wykonywaniem bie¿¹cych zadañ przez komórki organizacyjne starostwa, w szczególnoci nad terminowym i prawid³owym za³atwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
2. Sekretarz powiatu zapewnia merytoryczn¹ i techniczno-organizacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez zarz¹d powiatu i starostê.
3. Sekretarz powiatu prowadzi ewidencjê przepisów porz¹dkowych i podaje je do publicznej wiadomoci.
§ 69
Sekretarz i skarbnik powiatu uczestnicz¹ w pracach zarz¹du powiatu oraz mog¹ uczestniczyæ
w obradach rady powiatu i jej komisji z g³osem doradczym.
ROZDZIA£ III
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU,
POWIATOWE S£U¯BY, INSPEKCJE I STRA¯E
§ 70
1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy siê w celu
wykonywania zadañ powiatu
2. Do jednostek, o których mowa w ust. 1 nale¿¹ w szczególnoci:
1) powiatowe centrum pomocy rodzinie,
2) samodzielny publiczny zak³ad opieki zdrowotnej,
3) domy dziecka,
4) szko³y ponadgimnazjalne, placówki owiatowe oraz
owiatowo  wychowawcze,
5) instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne,
6) powiatowy urz¹d pracy,
7) domy pomocy spo³ecznej.
3. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekszta³ca
i likwiduje oraz wyposa¿a w maj¹tek rada powiatu.
4. Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne lub statuty uchwalone przez zarz¹d powiatu, chyba
¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej.
5. Szczególne warunki lub zasady powo³ywania, odwo³ywania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹
odrêbne przepisy.
6. Zarz¹d powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek
organizacyjnych powiatu.
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7. Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu stanowi
za³¹cznik nr 3 do statutu.
§ 71
1. Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) Komenda Powiatowa Policji
2) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Sztumie
2. Zadania powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y:
1) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
2) Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego,
3) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
realizowane s¹ na podstawie odrêbnych ustaw.
3. Starosta, sprawuj¹c zwierzchnictwo w stosunku do
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y:
1) powo³uje i odwo³uje kierowników tych jednostek, w
uzgodnieniu z wojewod¹, a tak¿e wykonuje wobec
nich czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy,
je¿eli przepisy szczegó³owe nie stanowi¹ inaczej,
2) zatwierdza programy ich dzia³ania,
3) uzgadnia wspólne dzia³anie tych jednostek na obszarze powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi dzia³aniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach prowadzenie
kontroli.
4. Uprawnienia starosty i rady powiatu wobec powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ przepisy ustawowe.
ROZDZIA£ IV
A. GOSPODARKA FINANSOWA POWIATU
§ 72
1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu powiatu.
2. Bud¿et powiatu jest planem finansowym obejmuj¹cym
dochody i wydatki powiatu.
3. Bud¿et powiatu jest uchwalany przez radê powiatu na
rok kalendarzowy zwany dalej rokiem bud¿etowym.
§ 73
1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu bud¿etu powiatu, a tak¿e inicjatywa w sprawie zmian
tego bud¿etu, nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji zarz¹du powiatu.
2. Zarz¹d powiatu przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, nie póniej ni¿ do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, projekt bud¿etu,
uwzglêdniaj¹c zasady okrelone w ustawie z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 155,
poz. 1014 z pón. zm.) oraz ustalenia rady powiatu.
3. Bez zgody zarz¹du powiatu, rada powiatu nie mo¿e
wprowadziæ w projekcie bud¿etu powiatu zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych
pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenia
planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§ 74
Rada powiatu okrela tryb prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej, ustalaj¹c w szczególnoci:

1) obowi¹zki jednostek organizacyjnych powiatu oraz
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y, w toku prac nad
projektem bud¿etu powiatu,
2) wymagan¹ przez radê powiatu szczegó³owoæ projektu, z zastrze¿eniem, ¿e szczegó³owoæ ta nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ okrelona w odrêbnych przepisach,
3) wymagane materia³y informacyjne, które zarz¹d powiatu powinien przedstawiæ radzie powiatu wraz z projektem uchwa³y bud¿etowej,
4) terminy obowi¹zuj¹ce w toku prac nad projektem bud¿etu powiatu.
§ 75
1. Uchwa³a bud¿etowa powiatu powinna byæ uchwalona
przed rozpoczêciem roku bud¿etowego.
2. W przypadku nie uchwalenia bud¿etu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia bud¿etu przez
Radê powiatu, nie póniej jednak ni¿ do dnia 31 marca
roku bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej
jest projekt bud¿etu przed³o¿ony radzie powiatu.
3. W przypadku nie uchwalenia bud¿etu w terminie, o
którym mowa w ust. 2, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala bud¿et powiatu najpóniej do dnia 30 kwietnia roku bud¿etowego. Do dnia ustalenia bud¿etu przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu, o którym mowa w
ust. 2.
4. W przypadku, gdy dochody i wydatki pañstwa okrela
ustawa o prowizorium bud¿etowym, rada powiatu
mo¿e uchwaliæ prowizorium bud¿etowe powiatu na
okres objêty prowizorium bud¿etowym pañstwa.
5. Uchwa³ê bud¿etow¹ powiatu lub uchwa³ê, o której
mowa w ust. 4, starosta przedk³ada Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od dnia jej podjêcia.
§ 76
1. Za prawid³owe wykonanie bud¿etu powiatu odpowiada zarz¹d powiatu.
2. Zarz¹dowi powiatu przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez radê powiatu,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez radê powiatu,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie powiatu,
5) dysponowania rezerw¹ bud¿etu powiatu wed³ug zasad okrelonych przez radê.
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹.
3. Gospodarka rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê
w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawnoci jest
spe³niany w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu powiatu w sposób zwyczajowo przyjêty.
3) przedstawienie pe³nego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z bud¿etu powiatu,
4) ujawnienie sprawozdania zarz¹du z dzia³añ, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
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B. ABSOLUTORIUM
§ 77

1. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu powiatu i wystêpuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarz¹dowi.
2. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
3. Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu rady powiatu.
4. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nie
udzieleniu zarz¹dowi absolutorium.
5. Nie udzielenie absolutorium jest jednoznaczne z wnioskiem o odwo³anie zarz¹du.
ROZDZIA£ V
MIENIE POWIATU
§ 78
1. Mieniem powiatu jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby
prawne.
2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz powiatu, s¹
inne samorz¹dowe jednostki organizacyjne, którym
ustawy przyznaj¹ taki status, a tak¿e te osoby prawne,
które mog¹ byæ tworzone na podstawie ustaw wy³¹cznie przez powiat.
3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowi¹zków, które dotycz¹ mienia powiatu nie nale¿¹cego do innych powiatowych osób prawnych.
§ 79
1. Owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych w imieniu powiatu sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie zarz¹du lub jeden cz³onek zarz¹du i osoba upowa¿niona przez zarz¹d
w drodze uchwa³y.
2. Zarz¹d mo¿e upowa¿niæ pracowników starostwa, kierowników powiatowych s³u¿b inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych powiatu, do sk³adania
owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci powiatu.
3. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upowa¿nionej.
§ 80
Powiat nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania
innych powiatowych osób prawnych, chyba, ¿e przepis
ustawy stanowi inaczej.
§ 81
1. Zarz¹d mieniem powiatu i jego ochrona powinny byæ
wykonywane ze szczególn¹ starannoci¹.
2. Za w³aciwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest zarz¹d powiatu, a tak¿e kierownicy
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek
organizacyjnych powiatu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
ROZDZIA£ VI
JAWNOÆ DZIA£ANIA ORGANÓW POWIATU
§ 82

1. Dzia³alnoæ organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ dzia³ania organów powiatu obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji,
wstêpu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych
z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów
posiedzeñ organów powiatu i komisji rady powiatu.
§ 83
1. Dostêp do protoko³ów z posiedzeñ rady, zarz¹du i komisji jest nieograniczony, ograniczenia jawnoci mog¹
wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Powielanie, kopiowanie dokumentów wymienionych
w ust. 2 jest dopuszczalne dopiero po naniesieniu poprawek i z³o¿eniu podpisów zgodnie z § 34, § 38, § 61
Statutu Powiatu Sztumskiego.
3. Powiadczenie zgodnoci duplikatów, odpisów, wyci¹gów, wypisów lub kopii podlega op³acie skarbowej.
ROZDZIA£ VII
ZASADY DOSTÊPU DO DOKUMENTÓW
I KORZYSTANIA Z NICH ORAZ DOSTÊP
DO INFORMACJI PUBLICZNYCH
§ 84
1. Ka¿da informacja w sprawach publicznych stanowi informacjê publiczn¹ w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej
(Dz. U.Nr 112, poz. 1198).
2. Ka¿demu przys³uguje prawo do informacji publicznej
bez wykazywania interesu prawnego lub faktycznego
z zastrze¿eniem ust. 3.
3. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu
w zakresie i na zasadach okrelonych w przepisach dotycz¹cych informacji prawnie chronionych.
4. Udostêpnianie informacji publicznej nastêpuje w drodze:
1) og³aszania informacji publicznej, w tym dokumentów urzêdowych w Urzêdowym Publikatorze Teleinformatycznym tj. Biuletynie Informacji Publicznej,
2) udostêpniania informacji publicznej na wniosek
(o ile nie zosta³a udostêpniona w BIP-ie), wy³o¿enia
lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostêpnych
lub przez zainstalowanie w miejscach ogólno dostêpnych urz¹dzenia umo¿liwiaj¹cego zapoznanie siê
z t¹ informacj¹,
3) wstêpu na posiedzenia organów kolegialnych w³adzy publicznej pochodz¹cych z powszechnych wyborów i udostêpnianie materia³ów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych dokumentuj¹cych te
posiedzenia.
5. Dostêp do informacji publicznej jest bezp³atny z tym,
¿e je¿eli przy udostêpnieniu informacji publicznej na
wniosek podmiot udostêpniaj¹cy tê informacjê poniesie dodatkowe koszty zwi¹zane z przekszta³ceniem informacji lub sposobem jej udostêpnienia w formê
wskazan¹ we wniosku to pobiera siê za powy¿sze op³atê w wysokoci odpowiadaj¹cej tym kosztom.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 86

ROZDZIA£ VIII
PRZEPISY KOÑCOWE

Statut powiatu podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§ 85
Zmian statutu dokonuje rada powiatu w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik Nr 3
WYKAZ JEDNOSTEK BUD¯ETOWYCH
dzia³aj¹cych na terenie Powiatu Sztumskiego

L.p.
1.
2.
3.

Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Sztumie
Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Sztumie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sztumie

4.

Zespó³ Szkó³ w Sztumie

5.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Sztumie

6.

Zespó³ Szkó³ w Dzierzgoniu

7.
8.
9.
10.
11.

Adres

Dom Dziecka M³odych Orl¹t
w Dzierzgoniu
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach
Specjalny Orodek
Szkolno – Wychowawczy
w Ko³ozêbiu
Specjalny Orodek Szkolno – Wychowawczy w
Unicach
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Sztumie

82-400 Sztum
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum
ul. Sienkiewicza 27
82-400 Sztum
ul. Mickiewicza 36
82-400 Sztum
ul. Kasprowicza 3
82-400 Sztum
ul. ¯eromskiego 8
82-440 Dzierzgoñ
ul. Traugutta 13
82-440 Dzierzgoñ
ul. Wojska Polskiego
82-400 Sztum
Barlewiczki
82-433 Miko³ajki Pomorskie
Ko³oz¹b
82-416 Gociszewo
Unice
82-400 Sztum
ul. Mickiewicza 36

2213

§1

UCHWA£A Nr XIV/129/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 24 wrzenia 2003 r.

Ustala siê stawkê op³aty administracyjnej za wypisy
i wyrysy ze Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta S³upsk i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta
S³upska w wysokoci 120,00 z³ za ka¿dy wydany osobie
zainteresowanej wyrys formatu podstawowego A4 wraz
z wypisem.
Za wyrys formatu wiêkszego pobiera siê op³atê bêd¹c¹ wielokrotnoci¹ stawki za format podstawowy.

w sprawie ustalenia wysokoci stawki op³aty administracyjnej za wypisy i wyrysy ze Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta S³upsk i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta S³upska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591; z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80 poz. 717), art. 18 i 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683; z 2003 r.
Nr 96 poz. 874) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz. 717) Rada Miejska w S³upsku uchwala,
co nastêpuje :

§2
Op³aty o których mowa w § 1 uiszcza siê w kasie Urzêdu Miejskiego w S³upsku przed wydaniem wypisu i wyrysu.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXXVIII/447/01 Rady Miejskiej

Poz. 2213
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w S³upsku z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
stawki op³aty administracyjnej za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta S³upska.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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