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2393
UCHWA£A Nr 40/VI/2003
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 10 marca 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Przechlewo.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 78 poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) Rada Gminy uchwala:
STATUT GMINY PRZECHLEWO
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Przechlewo,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach Rady Gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Przechlewo, komisji Rady Gminy,
4) tryb pracy Wójta Gminy Przechlewo,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Przechlewo,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Przechlewo,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Przechlewo,
3) Komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Przechlewo,

4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Przechlewo,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Przechlewo,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Przechlewo.
Rozdzia³ II
Gmina
§3
1. Gmina Przechlewo jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
§4
1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Cz³uchowskim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 244 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali
1:100 000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1* do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, osiedla oraz inne jednostki pomocnicze.
4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Przechlewo.
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy
§7

1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, których ta jednostka obejmuje lub
ma obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§8
Uchwa³y, o jakich mowa w § 7 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§9
1. Jednostki pomocnicze Gminy mog¹ prowadziæ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy mog¹ gospodarowaæ
samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.
3. Rada mo¿e uchwalaæ corocznie za³¹cznik do uchwa³y
bud¿etowej, okrelaj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w uk³adzie dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.
4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu
rodków, o których mowa w ust. 2, obowi¹zane s¹ do
przestrzegania podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do
bud¿etu Gminy.
5. Jednostki pomocnicze mog¹ podejmowaæ decyzje o
wydatkowaniu rodków bud¿etowych ka¿dorazowo do
kwoty ustalonej odrêbn¹ uchwa³¹.
6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2-5, s¹ wi¹¿¹ce dla osób
sk³adaj¹cych owiadczenia woli w zakresie zarz¹du
mieniem Gminy.
7. rodki finansowe, o których mowa w ust. 2, przekazywane s¹ na odrêbne rachunki bankowe otwierane dla
poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upowa¿nione do dysponowania rodkami zgromadzonymi na poszczególnych rachunkach wskazuje siê
w umowach rachunków bankowych ka¿doczesnego
przewodnicz¹cego organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej.
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§ 10

1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 11
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 12
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 13
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 14
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e, wymienione w Statucie,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§ 15
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Gospodarcz¹ i Bud¿etu,
3) Gospodarki Komunalnej, Ochrony rodowiska i Porz¹dku Publicznego,
4) Owiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 16
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Gminy zwo³uje
Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji.
4. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej rady,
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2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
5. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 4 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.
§ 17
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 18
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego
Rady przed up³ywem kadencji, Rada na najbli¿szej sesji
dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 19
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 17 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y inn¹, ni¿ Przewodnicz¹cy, osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy
mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika.
4. Pe³nomocnikiem Przewodnicz¹cego mo¿e byæ wy³¹cznie radny.
§ 20
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych dla Przewodnicz¹cego przez
ustawê lub Statut w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§ 21
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 22
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 23
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.
Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 24
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³

sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 25
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonywania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§ 26
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad w skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu dostarcza siê radnym najpóniej na
14 dni przed sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 27
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
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2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji
§ 28
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 29
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 30
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 31
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji i w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§ 32
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 25 ust. 4.
§ 33
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 34
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy
Rady.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ
mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych
czynnoci o podobnym charakterze.
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§ 35

1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram sesjê Rady
Gminy Przechlewo.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 36
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 37
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) interpelacje i zapytania radnych oraz so³tysów,
5) odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
6) wolne wnioski i informacje.
§ 38
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 37 pkt 3 sk³ada Wójt
lub wyznaczona przez niego osoba.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 39
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje mog¹ byæ sk³adane w formie ustnej na sesji
lub w innym czasie w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione przez Wójta.
6. Odpowied na interpelacje pisemne jest udzielana w
formie pisemnej, w terminie 21 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach pisemnych na najbli¿szej sesji Rady, w
ramach odpowiedzi na interpelacje.
§ 40
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
§ 41
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug usta-
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lonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 42

1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 43
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym
Radê.
§ 44
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje
sprawê pod g³osowanie.
§ 45
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.

§ 46
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji lub Wójtowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 47
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam sesjê
Rady Gminy Przechlewo.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 48
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 49
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 50
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji mo¿e byæ nagrywany przez osobê wyznaczon¹ przez Wójta Gminy na tamê magnetofonow¹, któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y
o jakiej mowa w § 37 pkt 1.
§ 51
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci i posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
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7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi
w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.
4. Protokó³ powinien byæ udostêpniony radnym do zapoznania siê w biurze Urzêdu Gminy najpóniej na 3
dni przed terminem obrad kolejnej sesji.
§ 52
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji, jeli zapis wystêpuje.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu o jakim mowa
w ust. 2.
4. Po przyjêciu przez Radê protoko³u z sesji wyk³ada siê
go w biurze Urzêdu Gminy do publicznego wgl¹du.
§ 53
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
§ 54
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych zwi¹zanych z obs³ug¹ Rady Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
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6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach
finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego lub adwokata.
§ 57.\
1. Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y
unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
2. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer uchwa³y
(cyframi rzymskimi), kolejny numer sesji (cyframi arabskimi) w danej kadencji i oznaczenie roku podjêcia
uchwa³y.
§ 58
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§5
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 60
1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
5. Procedura g³osowania
§ 61
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 55

§ 62

1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 24 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w § 24
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.

1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem Rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

§ 56
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,

§ 63
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady,
przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z gro-
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na Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód
siebie przewodnicz¹cym.
Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 64

1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 65
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci
Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 65 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

§ 66
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 67
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oraz g³osowanie wiêkszoci¹ 2/3 g³osów oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50%+1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
6. Komisje Rady
§ 68
1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§ 69
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 70
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie
komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawozdania.
§ 71
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji wybrany przez Radê Gminy lub zastêpca przewodnicz¹cego
komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.
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§ 72

1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³, który
zawiera:
a) wykaz cz³onków komisji i osób zaproszonych uczestnicz¹cych w posiedzeniu,
b) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
c) przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia,
d) przyjêcie porz¹dku obrad,
e) stanowisko komisji.
3. Na ¿yczenie cz³onka komisji, w protokole mo¿e byæ
zawarta treæ jego stanowiska, zdanie odrêbne lub g³os
w dyskusji.
4. Protokó³ nie zawiera opisu dyskusji, z zastrze¿eniem
ust. 3.
5. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 73
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji powo³anych przez Radê.
§ 74
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji.
7. Radni
§ 75
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na rêce
Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.
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2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
§ 79
1. Wójt wystawia radnemu dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mnog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
8. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 80
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 81
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
rani uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 76

§ 82

1. Spotkania ze swymi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ
osoby, które chcia³yby z³o¿yæ skargi i wnioski czy postulaty.
3. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.

1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz cz³onków.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.

§ 77

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

1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o której mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
§ 78
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.

§ 83

§ 84
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. w sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
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4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 85
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci
 rzetelnoci
 celowoci.
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 86
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.
§ 87
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.
§ 88
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 89
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
14 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ce  nie d³u¿ej ni¿ 7 dni roboczych.
§ 90
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zwê¿enie zakresu
i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2  3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.

5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno, kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 91
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu,. rzetelne jego udokumentowanie o ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych
w § 85 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 92
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzone przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 6) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego
przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz
osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia
kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o którym mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.
6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli
problemowej bez wczeniejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 5.
Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególnoci sytuacje, w których cz³onek Komisji Rewizyjnej powemie uzasadnione podejrzenie pope³nienia
przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia
lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. Za
znaczne straty materialne przyjmuje siê straty równowa¿ne lub wiêksze od kwoty 50-krotnoci minimalnego wynagrodzenia.
7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ
siê  w najkrótszym terminie  do Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.
8. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
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te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7,
kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyjnej.
§ 93
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 94
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby
kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych ni¿ okrelone w ust. 3.
§ 95
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
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§ 97

W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany
do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy  pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
§ 98
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 99
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 100
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie ustalonym przez Radê Gminy.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu
planu pracy lub jego czêci.

4. Protoko³y kontroli

§ 101

§ 96

1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia
31 stycznia ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze
swej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.

1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego(kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 102
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posie-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3.

4.

5.
6.

Poz. 2393

 6318 

dzenia, które nie s¹ objête planem pracy Komisji, w
formie pisemnej.
Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo³ane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 5 radnych
3) sta³ej Komisji Rady,
4) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dziæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 103

Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 104
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 105
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy korzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 106
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 107
Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów

Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli lub inne organy kontroli.
Rozdzia³ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 108
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 109
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) liczbê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 110
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 111
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej 5.
§ 112
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 113
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 114
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 115
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania w ramach posiadanych mo¿liwoci.
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Rozdzia³ IX
Tryb pracy Wójta
§ 116

Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 117
Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
§ 118
Komisje Rady mog¹ zapraszaæ Wójta na ich posiedzenia.
Rozdzia³ X
Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§ 119
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) Urzêdzie,
2) Jednostkach organizacyjnych gminy.
2. Pracownicy samorz¹dowi mog¹ byæ zatrudnieni na
podstawie mianowania po przepracowaniu 10 lat w
administracji samorz¹dowej na samodzielnym stanowisku pracy, po uzyskaniu pozytywnej oceny.
3. Pozostali pracownicy urzêdu i jednostek organizacyjnych gminy zatrudnieni s¹ na podstawie umowy o pracê.
Rozdzia³ XII
Postanowienia koñcowe
§ 125
Traci moc uchwa³a Nr 26/90 Rady Gminy w Przechlewie z dnia 26 wrzenia 1990 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przechlewo (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z dnia
27 listopada 1996 r. Nr 36, poz. 119) z pón. zm.
§ 126
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

§ 120
Protoko³y z posiedzeñ Rady i komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 121
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i komisji udostêpnia siê w biurze Urzêdu Gminy, w dniach pracy Urzêdu, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§ 122
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 121 mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§ 123

2394
UCHWA£A Nr 58/VII/2003
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku elektrowni wiatrowych S¹polno.
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 Gminy Przechlewo uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1

Uprawnienia okrelone w § 121 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci,
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej o ile ustawa nie stanowi inaczej ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego parku elektrowni wiatrowych S¹polno, zwany dalej planem, zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przechlewo, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy w Przechlewie nr 122/XIX/92
z dnia 24.04.1992 r. (Dziennik Urzêdowy Woj. S³upskiego
nr 12 z, poz. 78 z dnia 15.07.1992 r.), w obszarze obejmuj¹cym grunty w obrêbie geodezyjnym S¹polno.

Rozdzia³ XI
Pracownicy samorz¹dowi

Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ stanowi¹cych treæ
uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku
planu, pod nazw¹: park elektrowni wiatrowych S¹polno
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali
1:5000, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.

§ 124
1. Pracownikami samorz¹dowymi s¹ pracownicy zatrudnieni w:

§2
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§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
1,0 mm. Wi¹¿¹ce jest po³o¿enie osi linii; w przypadku
pokrywania siê linii z granic¹ ewidencyjn¹ nieruchomoci, miarodajny jest odpowiedni odcinek tej granicy.
3. Elektrownie zosta³y przedstawione na rysunku planu
symbolami, z oznaczeniem usytuowania wie¿ turbin.

2. Elektrownie powinny byæ malowane w kolorze jasnoszarym i posiadaæ ³agodne owietlenie górnej czêci wie¿y dla ochrony przelotów ptaków.
3. Zakazuje siê umieszczania reklam na elektrowniach,
poza nazw¹ lub logo producenta turbiny na gondoli.
§9

Na zagospodarowanie obszaru parku sk³adaæ siê bêd¹:
1) 11 elektrowni z terenami technicznymi o powierzchni
1500 m2 ka¿dy,
2) stacja przekanikowa o powierzchni terenu do 300 m 2,
3) wewnêtrzne drogi dojazdowe o szerokoci 4,5 do 5,0 m,
4) tereny lasów (RL),
5) grunty rolne (RP),
6) droga dojazdowa publiczna (KD) o szerokoci 10 m,
7) elektroenergetyczne linie kablowe.

1. Sieæ wewnêtrznych dróg dojazdowych elektrowni pod³¹czona mo¿e byæ:
1) do drogi powiatowej nr 39454 Nowa Wie  S¹polno,
2) do drogi powiatowej nr 39451 Kie³pin  Konarzyny
za porednictwem drogi dojazdowej KD,
3) do przyleg³ych do obszaru parku dróg gospodarczych.
2. Oznaczone na rysunku planu rozmieszczenie wewnêtrznych dróg dojazdowych mo¿e zostaæ skorygowane pod
warunkiem nieprzekroczenia przeznaczonych na cele
nierolnicze, wymienionych w § 15 powierzchni gruntów rolnych w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych.
3. Na dojazdy do elektrowni mog¹ byæ tak¿e wykorzystywane drogi w granicach terenów lenych, pod warunkiem uzyskania zgody administratora lasów.
4. Dostêp do elektrowni oznaczonych na rysunku planu
numerami E5 i E6 uwarunkowany jest uzyskaniem zgody na korzystanie z dojazdu poza granicami planu, lub
w sposób okrelony w ust. 3.
5. Drogi dojazdowe, poza najbli¿szym otoczeniem elektrowni, powinny byæ bez ograniczeñ udostêpnione dla
ruchu publicznego, a szczególnie dla obs³ugi przyleg³ych u¿ytków rolnych i gruntów lenych.

§6

§ 10

1. W parku mog¹ byæ zastosowane elektrownie tylko jednego typu, o wysokoci wie¿y 85 m licz¹c od jej podstawy do osi wirnika.
2. Usytuowanie elektrowni dopuszczone jest wy³¹cznie
w granicach terenów u¿ytków rolnych, oznaczonych
na rysunku planu symbolem RP, z wy³¹czeniem stref
ochrony zabudowy mieszkaniowej.
3. Przedstawione na rysunku planu usytuowanie elektrowni mo¿e byæ skorygowane, szczególnie przy wyst¹pieniu trudnych warunków posadowienia, pod warunkiem
nie przekroczenia przeznaczonych na cele nierolnicze,
wymienionych w § 15 powierzchni gruntów rolnych w
poszczególnych grupach klasyfikacyjnych.
4. W usytuowaniu elektrowni wzglêdem granic terenów
nie przeznaczonych na ten cel, powinna byæ zachowana odleg³oæ osi wie¿y co najmniej 50 m. Odleg³oæ ta
mo¿e byæ zmniejszona za zgod¹ w³aciciela nieruchomoci, której zmniejszenie odleg³oci dotyczy.

1. Grunty lene po³o¿one w granicach parku elektrowni
nie zmieniaj¹ swego przeznaczenia i u¿ytkowania.
2. Grunty rolne, niewykorzystane na potrzeby elektrowni, mog¹ byæ dzielone, z zapewnieniem dojazdu i stanowiæ przedmiot obrotu. Grunty te mog¹ byæ wykorzystywane tylko jako u¿ytki, bez prawa zabudowy.

Rozdzia³ 2
Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu,
zasad zagospodarowania i kszta³towania zabudowy
§4
Obszar objêty planem przeznacza siê na park elektrowni
wiatrowych, zwanych dalej elektrowniami, z zachowaniem funkcji lenej i rolnej terenów nie przeznaczonych
bezporednio na urz¹dzenia elektrowni i drogi.
§5

§7
1. Usytuowanie elektrowni nie mo¿e powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych poziomów ha³asu ustalonych w obowi¹zuj¹cych przepisach dla zabudowy
mieszkaniowej po³o¿onej poza obszarem planu.
2. Uci¹¿liwoæ parku elektrowni wiatrowych nale¿y ograniczyæ do terenu, do którego w³aciciel posiada tytu³
prawny.
§8
1. Dopuszcza siê wy³¹cznie elektrownie o rurowej konstrukcji wie¿y.

§ 11
Elektrownie nieczynne przez rok podlegaj¹ rozbiórce.
§ 12
1. Teren po rozbiórce pojedynczych i ka¿dej iloci elektrowni, powierzchnie zajmowane przez same elektrownie jak i przez drogi, podlegaj¹ rekultywacji polegaj¹cej na usuniêciu wszystkich elementów technicznych
i przywróceniu powierzchni do u¿ytkowania rolniczego. Rekultywacja gruntów naruszonych przy wykonywaniu sieci kablowej powinna byæ wykonana natychmiast, jako koñcowa faza tych robót.
2. Roboty budowlane powinny byæ prowadzone w sposób minimalizuj¹cy uszkodzenia powierzchni terenu
i istniej¹cego systemu melioracyjnego; w przypadku
jego naruszenia powinna bezzw³ocznie zostaæ przywrócona jego dro¿noæ.
§ 13
Powstaj¹ce odpady technologiczne nale¿y wywoziæ
i wykorzystywaæ na cele przemys³owe, w sposób i miejsce uzgodnione z wójtem. Ustala siê zakaz przechowywania odpadów w obszarze parku elektrowni wiatrowych
przed ich wywozem.
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§ 14

Wody opadowe z trwa³ych nawierzchni mog¹ byæ odprowadzone powierzchniowo do gruntu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

zagospodarowania przestrzennego dla trasy projektowanej linii optotelekomunikacyjnej relacji Lêbork  £eba 
czêæ wschodnia/w granicach administracyjnych gminy
Wicko/, Rada Gminy Wicko uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ 3
Postanowienia koñcowe

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne

§ 15

§1

Na cele nierolnicze i nielene, wymienione w § 4 przeznacza siê u¿ytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego o ca³kowitej powierzchni 6,052 ha, w tym: grunty orne
klasy IVa  0,718 ha, IVb  3,209 ha, V  1,562 ha, VI  0,008
ha, pastwiska trwa³e klasy V  0,255 ha, VI  0,300 ha.
Na czas okrelony zwi¹zany z budow¹ sieci kablowej przeznacza siê u¿ytki rolne klasy IV wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego o powierzchni 0,787ha, w tym: grunty
orne klasy IVa  0,125 ha, IVb  0,358 ha, V  0,254 ha, VI 
0,002 ha, pastwiska trwa³e klasy V 0,038 ha, VI  0,010
ha.
Wy³¹czenie z produkcji rolnej gruntów klasy IV nie wymaga decyzji zezwalaj¹cej na wy³¹czenie jak równie¿ ponoszenia nale¿noci i op³at zwi¹zanych z wy³¹czeniem.

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla trasy linii optotelekomunikacyjnej relacji Lêbork  £eba (w granicach gminy Wicko  czêæ
wschodnia).
2. Granice planu obejmuj¹ trasê projektowanej linii optotelekomunikacyjnej, która zosta³a okrelona na rysunku planu w skali 1:1000 stanowi¹cym za³¹cznik nr 1-19
do niniejszej Uchwa³y oraz w skali 1:25000 stanowi¹cym za³¹cznik nr 20 do niniejszej uchwa³y. Planem objêto teren po³o¿ony w obrêbach Kopaniewo, Maszewko, Wrzecie, Roszczyce, Bargêdzino, Ulinia, Sarbsk,
Szczenurze, Nowêcin.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest okrelenie trasy planowanej linii optotelekomunikacyjnej.
4. Zakres planowanego przedsiêwziêcia obejmuje budowê kabla optotelekomunikacyjnego i kanalizacji teletechnicznej oraz budowê szaf ONU na terenie miejscowoci Zdrzewno (obrêb Kopaniewo), Maszewko, Wrzecie, Roszczyce, Bargêdzino, Ulinia, Sarbsk, Szczenurze, Nowêcin.

§ 16
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania gminy Przechlewo, wymienionego w § 1 uchwa³y.
§ 17
Ustala siê stawkê, w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 18
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 19
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przechlewo.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

2395
UCHWA£A Nr IX/42//2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 22 maja 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy linii optotelekomunikacyjnej relacji Lêbork  £eba (w granicach gminy Wicko  czêæ
wschodnia).
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 i 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.) , realizuj¹c Uchwa³ê Rady Gminy
Wicko Nr XXVI/35/2001 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu

Rozdzia³ 2
Ustalenia dotycz¹ce trasy linii optotelekomunikacyjnej
§2
1. Ustala siê trasê linii optotelekomunikacyjnej relacji Lêbork  £eba w granicach gminy Wicko. Odcinki trasy
linii optotelekomunikacyjnej objêtej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono literami A-B, C-D, E-F, G-H, I-J, K-L, O-P, W-X. Z trasy
linii telekomunikacyjnej na odcinku W-X wy³¹cza siê
dzia³kê nr 20/1 w obrêbie Szczenurze  linia w tym rejonie przebiega w obszarze pasa drogowego drogi
publicznej.
2. Budowê linii optotelekomunikacyjnej nale¿y usytuowaæ
na obszarze wyznaczonym na mapach w skali 1:1000
stanowi¹cych za³¹czniki graficzne do niniejszej decyzji
(Za³¹czniki Nr 1-19).
3. Projektowane kable optotelekomunikacyjne nale¿y
uk³adaæ na ca³ej trasie w ziemi na g³êbokoci 1,0m oraz
w istniej¹cej i projektowanej kanalizacji teletechnicznej.
Dodatkowo na ca³ej trasie kabel nale¿y chroniæ rur¹
HDPE ∅ 40.
4. Projektowan¹ kanalizacjê teletechniczn¹ nale¿y uk³adaæ na g³êbokoci 0,8 m.
5. Usytuowanie linii kablowej w ziemi powinno zapewniæ
zachowanie odleg³oci co najmniej 2,0 m od lica pni
drzew istniej¹cych a na terenach lenych 1,0 m, z zakazem sadzenia drzew w odleg³oci 2,0 m od planowanego kabla.
6. Wykopy w obszarze terenów uprawnych nale¿y wykonywaæ sprzêtem mechanicznym, natomiast w granicach terenów zabudowanych (w szczególnoci w miejscach zbli¿eñ i skrzy¿owañ z istniej¹cym uzbrojeniem
podziemnym) sprzêtem rêcznym.
7. W miejscach skrzy¿owania z wodoci¹giem, drogami,
wjazdami, rowami, rzekami i kablami elektrycznymi wy-
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magane jest zastosowanie dodatkowych rur os³onowych.
Przejcia pod drogami utwardzonymi nale¿y wykonaæ metod¹ przecisku mechanicznego/bez naruszania nawierzchni/.
Prace monta¿owe w czasie uk³adania linii optotelekomunikacyjnej nale¿y prowadziæ w pasie o szerokoci 0,5 m (na terenie czasowo wy³¹czonym z produkcji rolnej).
Po zakoñczeniu realizacji inwestycji teren nale¿y doprowadziæ do stanu poprzedniego.
Dla trasy planowanej linii kablowej przebiegaj¹cej
przez tereny zmeliorowane wymagane jest zachowanie nastêpuj¹cych warunków:
a) kabel nale¿y u³o¿yæ pod rowami melioracyjnymi,
b) miejsca przeciêcia siê kabla z rowami melioracyjnymi nale¿y oznaczyæ w terenie,
c) nale¿y dokonaæ naprawy ewentualnych uszkodzeñ
rowów i sieci drenarskiej,
d) realizacja projektowanych linii kablowych wymaga uzyskania warunków Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Województwa Pomorskiego
w Gdañsku  Terenowego Oddzia³u w Lêborku.
Czêæ trasy planowanej linii optotelekomunikacyjnej
znajduje siê w strefie obserwacji archeologicznej lub
wzglêdnej ochrony archeologicznej.
W obszarze strefy obserwacji archeologicznej (odcinki
trasy A-B, C-D, E-F, G-H, I-J, W-X), w trakcie prowadzenia prac ziemnych budowlanych, w przypadku natrafienia na lad reliktów archeologicznych/przepalonych kamieni, warstwy spalenizny lub fragmentów ceramiki i innych/, prace ziemne nale¿y wstrzymaæ i powiadomiæ Kierownika Delegatury w S³upsku  Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków
w Gdañsku.
W obszarze strefy wzglêdnej ochrony archeologicznej (odcinki trasy M-N, O-P) prace ziemne nale¿y prowadziæ pod nadzorem archeologicznym. Zakres nadzoru okrela Kierownik Delegatury w S³upsku  Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w
Gdañsku.
W zwi¹zku z czêciowym przebiegiem trasy inwestycji w pasach przeciwpo¿arowych, realizacja projektowanych linii wymaga pisemnego zezwolenia zarz¹dcy terenu tj. Nadlenictwa Lêbork.
W zwi¹zku z czêciowym przebiegiem trasy planowanego przedsiêwziêcia w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych, realizacja projektowanych linii wymaga uzyskania pisemnego zezwolenia zarz¹dcy drogi tj. Zarz¹du Dróg Powiatowych w Lêborku
oraz Gminy Wicko.

Rozdzia³ 4
Ustalenia w zakresie
ochrony gruntów rolnych i lenych
§4
1. Plan obejmuje trasê planowanej linii optotelekomunikacyjnej w obszarze:
a) pasów drogowych dróg powiatowych i gminnych,
pasów ppo¿.  w ci¹gu istniej¹cej infrastruktury technicznej,
b) gruntów rolnych pochodzenia mineralnego i czêciowo gruntów pochodzenia organicznego.
2. Dokonuje siê czasowej zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych o powierzchni 0,3743 ha w zwi¹zku z budow¹
planowanej linii optotelekomunikacyjnej w tym:
a) gruntów pochodzenia organicznego  0,0115 ha
(w tym grunty klasy III  0,0060 ha, grunty klasy IV
0,055 ha),
b) gruntów pochodzenia mineralnego  0,3628 ha
(w tym grunty klasy III  0,1385 ha, grunty klasy IV 
0,1165 ha, grunty klasy V  0,0693 ha, grunty klasy
VI  0,0385).
3. Wy³¹czenie z produkcji u¿ytków rolnych wytworzonych
z gleb pochodzenia mineralnego klasy III oraz u¿ytków
rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego klasy III-IV wymaga decyzji o wy³¹czeniu z produkcji rolniczej. W decyzji okrela siê obowi¹zki zwi¹zane z wy³¹czeniem.
Rozdzia³ 5
Inne ustalenia
§5
Nale¿y zachowaæ warunki i wymagania niezbêdne dla
ochrony interesów osób trzecich.
Rozdzia³ 6
Przepisy koñcowe
§6
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu
wartoci nieruchomoci w wysokoci 0%.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Wicko.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Rozdzia³ 3
Ustalenia dotycz¹ce uzbrojenia

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot

§3
Szafy ONU wymagaj¹ zasilenia w energiê elektryczn¹
 zgodnie z warunkami okrelonymi przez Zak³ad Energetyczny Rejon Dystrybucji w Lêborku.
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UCHWA£A nr VIII/58/2003
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 17 czerwca 2003 r
w sprawie uchylenia uchwa³y Nr V/40/2003 z dnia
12 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego osiedle
Wschód I i II.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Uchyla uchwa³ê Rady Miejskiej w Cz³uchowie Nr V/40/
2003 z dnia 12 marca 2003 r w ca³oci.

1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona
w lokalach gastronomicznych, przez które rozumie siê:
restauracje, bary, pijalne, kawiarnie, z oddzielnym dostêpnym sanitariatem dla klientów.
2. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona
równie¿ w miejscu wydzielonym na ogródek gastronomiczny uruchomiony przy lokalach o których mowa
w ust. 1 z bezporednim wyjciem z lokalu do ogródka.

§2

§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Cz³uchowa.

Traci moc uchwa³a Nr XXII/133/93 Rady Gminy w Starym Polu z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Stare Pole miejsc sprzeda¿y
napojów alkoholowych zmieniona uchwa³¹ Nr XXIII/152/
93 z dnia 15 listopada 1993 r. i Nr V/38/99 z dnia 29 marca 1999 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r z pó. zm.) oraz art. 27 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 139 r z pó. zm.) Rada
Miejska w Cz³uchowie uchwala, co nastêpuje:
§1

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu na tablicy og³oszeñ oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej W Cz³uchowie
A. Sugier
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§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dniu od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

UCHWA£A Nr VI/50/2003
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 1 lipca 2003 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Stare
Pole miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1231,
Nr 167 poz. 1372 i z 2003 r. Nr 80 poz. 719) uchwala siê,
co nastêpuje:
§1
1. Punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w
miejscu sprzeda¿y nie mo¿e byæ usytuowany w najbli¿szej okolicy:
1) szkó³ oraz innych zak³adów i placówek owiatowo 
wychowawczych,
2) obiektów kultu religijnego,
3) obiektów komunikacji publicznej.
2. Do u¿ytego w uchwale pojêcia najbli¿sza okolica maj¹
odpowiednio zastosowania przepisy art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1231 ze zm).
§2
Nie mo¿e byæ prowadzona sprzeda¿ napojów alkoholowych w placówkach handlu detalicznego i placówkach
gastronomicznych zlokalizowanych w miejscach typu:
klatka schodowa, barakowóz, przyczepa kempingowa, w
punktach handlu detalicznego ze sprzeda¿¹ przez okienko oraz w sprzeda¿y obwonej i obnonej.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J.Pawlina
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UCHWA£A Nr XI/87/03
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 25 sierpnia 2003 r.
w sprawie zmiany wysokoci op³at za korzystanie
Gminnych Przedszkoli Publicznych.
Na podstawie art. 14 ust 5 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
z pón. zm.) oraz art. 40 ust 1 i 41 ust 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) uchwala siê co nastêpuje:
§1
Ustala siê odp³atnoæ za 1 miesi¹c korzystania z przedszkola w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Publiczne Przedszkole Gminne Nr 1 w Skarszewach
 147,30.
2. Publiczne Przedszkole Gminne Nr 2 w Skarszewach
 152,30:
a) dla dzieci przebywaj¹cych 6 godzin w przedszkolu i korzystaj¹cych z posi³ku  63,40.
§2
Wysokoæ stawek wyliczono w oparciu o kalkulacje
kosztów wy¿ywienia w przedszkolach, stanowi¹ce za³¹czniki nr 1  2 do uchwa³y*.

* Za³¹czników nr 1, 2 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2398, 2399
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§3

§6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Skarszewy.

Najemcy lokali mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy op³acaj¹ czynsz za lokale wymienione w § 2.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie nie wczeniej ni¿ po up³ywie
14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Skarszewy
A. Flis
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UCHWA£A Nr XI/90/03
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 25 sierpnia 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w Gminie Skarszewy.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2, ust 2 ppkt 4 ustawy
z dnia 25 czerwca 2001 r., o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733), oraz uchwa³y Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 maja 2002 r w sprawie
zasad wynajmowania lokali i trybu zaspakajania potrzeb
mieszkaniowych na terenie gminy Skarszewy, Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1

§7
Stawki czynszu miesiêcznego za 1 m2 pow. u¿ytkowej
lokalu ustala Burmistrz Gminy uwzglêdniaj¹c:
a) kategoriê lokalu, ustalon¹ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1
do niniejszej uchwa³y,
b) wartoæ odtworzeniow¹ lokalu,
c) wskanik przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2
pow. u¿ytkowej lokalu.
§8
1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy mo¿e
podwy¿szyæ stawkê czynszu, jeli dokona³ w lokalu
ulepszeñ maj¹cych wp³yw na wysokoæ czynszu.
2. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
z przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, czynsz
najmu zmniejsza siê zgodnie z za³¹cznikiem.
3. W przypadku podnajêcia ca³ego lub czêci lokalu, dokonanego za zgod¹ wynajmuj¹cego wysokoæ czynszu podwy¿sza siê o 20%.
§9
Czynsz najmu p³acony jest z góry do dnia 10-go ka¿dego miesi¹ca do r¹k wynajmuj¹cego lub na wskazany
przez niego rachunek.
§ 10

Ustala siê zasady polityki czynszowej, które stanowiæ
bêd¹ element wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.

Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu najpóniej
na miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.

§2

§ 11

Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
a) za lokale mieszkalne,
b) za lokale socjalne.

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

§3
1. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomoci, koszty
administracji, koszty bie¿¹cej eksploatacji, koszty remontów,inwestycji i konserwacji oraz utrzymania technicznego budynków i lokali, koszty us³ug kominiarskich
oraz wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania.
2. Najemca oprócz czynszu obowi¹zany jest do uiszczania op³at zwi¹zanych z eksploatacj¹ lokalu niezale¿nych
od w³aciciela, tj: op³at za dostawê energii cieplnej,
wody, odbiór nieczystoci sta³ych i p³ynnych oraz op³at
za zu¿ycie energii elektrycznej w pomieszczeniach
wspólnych.
§4
1. Ustala siê czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu wg za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu nie obejmuj¹ lokali
socjalnych.
§5
Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekraczaæ
po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego
w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis
Za³¹cznik Nr 1

Mieszkania komunalne
Kategoria I (z c.o, ciep³a woda,
WC, ³azienka)
Kategoria II (z c.o., WC i ³azienk¹
bez ciep³ej wody)
Kategoria III (bez c.o. z ³azienk¹
i WC)
Kategoria IV (bez c.o., ³azienki z
WC)
Kategoria V (WC poza lokalem
mieszkalnym)

Strefa
centralna

Strefa
peryferyjna

100%

90%

95%

85%

90%

80%

85%

75%

80%

70%

50%

45%

Mieszkania socjalne
1. o obni¿onym standardzie
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Za³¹cznik Nr 2
Czynniki obni¿aj¹ce stawkê czynszu regulowanego
1. Po³o¿enie lokalu mieszkalnego w suterenie lub na poddaszu, je¿eli wysokoæ jest mniejsza ni¿ 2,2 m 2  5%.
2. Wspólne WC 5%.
3. Szambo bezodp³ywowe z brakiem mo¿liwoci pod³¹czenia do sieci kanalizacyjnej 5%.
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UCHWA£A Nr XII/104/2003
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulicy Orzechowej
w Kwidzynie.
Na podstawie art. 26, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
oraz art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 1999 r. Nr 15, poz. 139
z pón. zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pón. zm.) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego REJON ULICY ORZECHOWEJ w Kwidzynie,
zwany dalej planem, obejmuj¹cy obszar dzia³ek o numerach 4/53 i 4/54, o pow. ok. 30 arów.
§2
Ustala siê podzia³ obszaru planu na dwie jednostki,
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz przeznaczenie
wed³ug klasyfikacji strefowej:
1. Tereny us³ug komercyjnych, oznaczone na rysunku
planu symbolem UC  nale¿y przez to rozumieæ tereny
przeznaczone dla us³ug nieuci¹¿liwych, z dopuszczeniem lokalizacji domu mieszkalnego jednorodzinnego.
2. Tereny komunikacji i transportu  ci¹g pieszo-jezdny
oznaczony na rysunku planu symbolem KDX.
Na terenie objêtym planem nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów o powierzchni sprzeda¿owej przekraczaj¹cej 2000 m².
§3
Integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y jest rysunek planu w skali 1: 500, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
Na rysunku planu zawarto nastêpuj¹ce obowi¹zuj¹ce
ustalenia:
1) granica planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) granice stref archeologicznych;
5) oznaczenia terenów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi  symbole cyfrowo-literowe, zawieraj¹ce numer kolejny terenu i literowy symbol przeznaczenia.
Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu stanowi¹ informacje lub zalecenia i nie s¹ ustaleniami planu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Integraln¹ czêci¹ planu jest Prognoza oddzia³ywania
na rodowisko projektu miejscowego planu.
§5
W dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) dachach stromych  nale¿y przez to rozumieæ dachy
dwuspadowe, których po³acie s¹ nachylone do poziomu pod k¹tem co najmniej 200;
2) nieprzekraczalnych liniach zabudowy  nale¿y przez to
rozumieæ linie, których nie nale¿y przekraczaæ przy lokalizowaniu frontów budynków, ograniczaj¹cych pierzeje ulic lub placów. Dopuszcza siê wysuniêcie przed
liniê zabudowy, nie dalej ni¿ o 1,5 m, elementów budynku o powierzchni rzutu do 6 m2 (np. ryzalit, klatka
schodowa lub inny element);
3) wysokoci zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ wysokoæ budynku liczon¹ od naturalnej warstwicy terenu
przebiegaj¹cej przez geometryczny rodek rzutu budynku do kalenicy, lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów;
4) dopuszczalna wielkoæ pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nale¿y przez to rozumieæ stosunek procentowy powierzchni zabudowy wszystkich budynków znajduj¹cych siê na danej dzia³ce do powierzchni dzia³ki
5) us³ugach nieuci¹¿liwych  nale¿y przez to rozumieæ
us³ugi: handlu detalicznego, gastronomii, nieuci¹¿liwej
produkcji ogrodniczej, nieuci¹¿liwego rzemios³a us³ugowego (poza warsztatami obs³ugi samochodów i stacjami paliw), kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji
i sportu, biur komercyjnych i innych o analogicznym
do powy¿szych charakterze i stopniu uci¹¿liwoci, których normalne funkcjonowanie:
 nie powoduje przekroczenia ¿adnego z parametrów
dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uci¹¿liwych oddzia³ywañ na rodowisko poza zajmowanym obiektem,
 nie jest ród³em uci¹¿liwych lub szkodliwych odpadów, nie powoduje nieodwracalnych zmian rodowiska przyrodniczego w obrêbie zajmowanej dzia³ki,
 ani w ¿aden inny oczywisty sposób nie pogarsza warunków u¿ytkowania terenów s¹siaduj¹cych np.
przez emisjê nieprzyjemnych zapachów, dymów,
sk³adowanie nieestetycznych odpadów na otwartej
przestrzeni.
§6
Ustalenia szczegó³owe  karty terenów:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
REJON ULICY ORZECHOWEJ
1. Numer terenu: 01.UC
2. Powierzchnia terenu (ha): 0,26
3. Przeznaczenie terenu
Us³ugi komercyjne*
4. Warunki kszta³towania zabudowy:
4.1.Nieprzekraczalne linie zabudowy* zgodnie z rysunkiem planu.
4.2.Wysokoæ zabudowy*:
a) dla domu mieszkalnego jednorodzinnego  min.
6 m, maks. 8 m,
b) pozosta³e obiekty  maks. 6 m.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4.3.Ukszta³towanie dachu:
a) dla domu mieszkalnego jednorodzinnego  dachy strome o nachyleniu po³aci 40-45°, wymagane jednakowe nachylenie po³aci dachu na
wszystkich czêciach g³ównej bry³y budynku,
b) pozosta³e obiekty  ustala siê dla wszystkich
obiektów wymóg przyjêcie jednakowego nachylenia dachu (maksymalnie 40°).
4.4.Rozwi¹zania materia³owe:
a) ustala siê dla wszystkich obiektów us³ugowych
i produkcyjnych wymóg zastosowanie jednolitego wykoñczenia dla cian oraz jednolitego
materia³u dla dachów.
5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1.Dopuszczalna wielkoæ pokrycia dzia³ki zabudow¹*: 35% powierzchni dzia³ki.
5.2.Powierzchnia biologicznie czynna: min. 35% powierzchni dzia³ki.
5.3.Parkingi: Wprowadza siê zakaz lokalizacji parkingów i gara¿y dla samochodów ciê¿arowych o ³adownoci przekraczaj¹cej 2,5 t.
6. Zasady obs³ugi infrastruktury technicznej:
6.1.Drogi: Dostêp komunikacyjny od strony ci¹gu pieszo  jezdnego 02.KDX.
6.2.Woda: z sieci wodoci¹gowej.
6.3.Elektrycznoæ: z sieci elektrycznej.
6.4.Gaz: z sieci gazowej.
6.5.Ogrzewanie: z sieci ciep³owniczej lub z indywidualnych niskoemisyjnych róde³ ciep³a.
6.6.cieki sanitarne: do kanalizacji sanitarnej.
6.7.Wody opadowe: do kanalizacji deszczowej lub do
gruntu.
6.8.Usuwanie odpadów: nale¿y stworzyæ warunki czasowego gromadzenia i segregacji odpadów.
7. Warunki scalania i podzia³u nieruchomoci:
Nie ustala siê.
8. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
a) dopuszczalne poziomy ha³asu tak jak dla terenów
przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.
b) wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
9. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
a) na terenie ustala siê strefê obserwacji archeologicznej  podczas prowadzenia prac ziemnych obowi¹zuje zwracanie szczególnej uwagi na ewentualne
znaleziska archeologiczne, a w przypadku ich odkrycia  wszelk¹ dzia³alnoæ inwestycyjn¹ nale¿y
prowadziæ pod nadzorem archeologicznym.
10. Sposoby zagospodarowania tymczasowego:
Nie ustala siê.
11. Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
0%.
12. Inne zapisy stanowi¹ce:
a) wyklucza siê stacje przekanikowe telefonii komórkowej i wie¿e dla urz¹dzeñ technicznych o wysokoci powy¿ej dopuszczalnej maksymalnej wysokoci zabudowy* okrelonej w pkt 4 karty terenu,
W ustaleniach planu pojêcia opatrzone gwiazdk¹ (*) zosta³y zdefiniowane
w § 2 i § 5.

Poz. 2400
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b) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
13. Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) dopuszczalne poziomy ha³asów jak dla terenów
przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹,
szpitale i domy opieki spo³ecznej, pod budynki
zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i m³odzie¿y, przeznaczonych na cele uzdrowiskowe i rekreacyjno  wypoczynkowe poza miastem  reguluj¹ przepisy szczególne, w tym ustawa z dnia 27 czerwca 2001 r.  Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r.) oraz przepisy wykonawcze.
14. Zalecenia:
a) postuluje siê urz¹dzenie zieleni o funkcji izolacyjno-krajobrazowej oznaczonej na rysunku planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU REJON ULICY ORZECHOWEJ
1. Numer terenu: 02.KDX
2. Powierzchnia terenu (ha): 0,02
3. Klasyfikacja funkcjonalno-techniczna:
Ci¹g pieszo-jezdny.
4. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych:
Zgodnie z rysunkiem planu.
5. Parkowanie:
Nie ustala siê.
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
a) wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
7. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego:
a) na terenie ustala siê strefê obserwacji archeologicznej  podczas prowadzenia prac ziemnych obowi¹zuje zwracanie szczególnej uwagi na ewentualne
znaleziska archeologiczne, a w przypadku ich odkrycia  wszelk¹ dzia³alnoæ inwestycyjn¹ nale¿y
prowadziæ pod nadzorem archeologicznym.
8. Zasady u¿ytkowania tymczasowego.
Nie ustala siê.
9. Inne zapisy stanowi¹ce:
Nie ustala siê.
10. Zalecenia:
Nie ustala siê.
§7
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta Kwidzyna do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Kwidzynie,
3) nale¿ytego uwidocznienia granic obszaru objêtego niniejszym planem na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr V/36/94
z dnia 24 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego
Nr 15 poz. 74 z dnia 9 grudnia 1994).
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§8

W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr V/36/
94 z dnia 24 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego
Nr 15 poz. 74 z dnia 9 grudnia 1994).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski

2401
UCHWA£A Nr XI/85/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki pn. Przy Granicy, dla terenów usytuowanych przy ul. S³upskiej na granicy z Gmin¹ Ustka.
Na podstawie: art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279,. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, Nr 5
poz. 42) art. 18 ust. 2 pk. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. PRZY GRANICY, zwanym dalej Planem.
2. Granice terenu opracowania przedstawia za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cy rysunek Planu w skali 1:1000.
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sk³ada siê z czêci tekstowej  ustaleñ Planu oraz czêci graficznej  rysunku Planu w skali 1:1000 -za³¹cznik
do niniejszej chwa³y.
4. Dla obszaru objêtego Planem nie ustala siê zakresu
zawartego w § 3 uchwa³y Nr XII/73/2000 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 21 grudnia 2000 r. o przyst¹pieniu
do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki dla terenów
oznaczonych symbolami A 184 RZ, A 185 UR, A 186
NO i A 187 UT usytuowanych na granicy z Gmin¹ Ustka przy ul. S³upskiej, tj:
1) pkt 10 tymczasowych sposobów zagospodarowania, urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu,
2) pkt 11 granic obszarów:
a) zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej,
b) rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury
technicznej,
c) przekszta³ceñ obszarów zdegradowanych,
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3) nakazów i zakazów wynikaj¹cych z ochrony wybrze¿a (obszar planu znajduje siê poza granicami pasa
ochronnego).
5. Obszar Planu znajduje siê w ca³oci w granicach strefy
B ochrony uzdrowiska Miasta Ustki i obowi¹zuj¹ w nim
przepisy zawarte w statucie uzdrowiska Miasta Ustki
(Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 42 z 22 lutego 1993 r.).
6. W obszarze Planu wyklucza siê lokalizacjê funkcji lub
obiektów stanowi¹cych przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko, w
rozumieniu przepisów szczególnych.
§2
1. Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w ustaleniach niniejszego planu:
1) ELEWACJA FRONTOWA: elewacja budynku od strony terenu komunikacji jezdnej, z której przewiduje
siê wjazd na posesjê,
2) JEDNOSTKA PLANU: teren wyznaczony zgodnie
z rysunkiem planu, któremu przypisano symbol liczbowo-literowy, do którego to terenu odnosz¹ siê
ustalenia niniejszego planu zawarte w ustaleniach
na rysunku planu oraz w czêci tekstowej planu,
3) KALENICA G£ÓWNA: najd³u¿sza kalenica budynku
bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci wyznaczaj¹cych
przeciwleg³e kierunki spadku; w przypadku, gdy
budynek posiada wiêcej ni¿ jedn¹ kalenicê o tej samej d³ugoci, na ró¿nych wysokociach wzglêdem
siebie, za kalenicê g³ówn¹ uwa¿a siê najwy¿sz¹
z nich; w przypadku istnienia kilku kalenic o tej samej d³ugoci i wysokoci wzglêdem siebie, za kalenicê g³ówn¹ uwa¿a siê tê z kalenic, której odleg³oci
od pionowej p³aszczyzny przechodz¹cej przez frontow¹ granicê parceli jest najmniejsza,
4) K¥T NACHYLENIA DACHU: k¹t pochylenia p³aszczyzny po³aci wzglêdem p³aszczyzny poziomej ostatniego stropu. Dach spe³niaj¹cy wymóg w zakresie k¹ta
nachylenia dachu musi przekrywaæ min.75% powierzchni rzutu poziomego najwy¿szej kondygnacji
budynku i musi to byæ dach o minimum dwóch kierunkach spadku. K¹t nachylenia dachu nie odnosi
siê do elementów dachu takich jak: lukarny, naczó³ki,
5) NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZBUDOWY wyznaczona w stosunku do frontowej granicy nieruchomoci
lub w miejscach wyznaczonych na rysunku planu
w stosunku do bocznych granic nieruchomoci. Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze,
6) POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNA:
powierzchnia terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna przyrodniczo, czyli pokryta warstw¹
gruntu rodzimego z rolinnoci¹ lub urz¹dzon¹ zbiornikami i ciekami wodnymi, a tak¿e 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako
sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u umo¿liwiaj¹cym ich naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 10 m2,
7) US£UGI NIEUCI¥¯LIWE  us³ugi typu handel detaliczny, z wykluczeniem handlu samochodami i motocyklami, us³ugi naprawy artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego, restauracje oraz inne us³ugi gastronomiczne, us³ugi pocztowe i telekomunikacyj-
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ne, porednictwa finansowego, prawne, fotograficzne,
medyczne i stomatologiczne wiadczone poza szpitalami i obiektami lecznictwa zamkniêtego, us³ugi zwi¹zane z rekreacj¹, kultur¹ i sportem oraz popraw¹ kondycji fizycznej, us³ugi w zakresie prania, czyszczenia,
sprz¹tania budynków, fryzjerskie, kosmetyczne, us³ugi
wiadczone w gospodarstwach domowych, us³ugi z
zakresu administracji i obs³ugi biurowej oraz obs³ugi
nieruchomoci lub inne analogiczne, o podobnym zakresie uci¹¿liwoci,
8) WYSOKOÆ BUDYNKU wysokoæ budynku liczona w
metrach od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym
wejciu do budynku lub jego czêci do kalenicy g³ównej lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury 
szczytu (bez masztów odgromnikowych, anten i kominów).
§3
1. Ustanawia siê ustalenia szczegó³owe dla jednostek planu zawarte w odpowiednich kartach ustaleñ, na które
sk³adaj¹ siê:
1) 1. 01. Karta ustaleñ dla jednostki planu oznaczonej
na rysunku planu symbolem: 1.KS,
2) 1. 02. Karta ustaleñ dla jednostki planu oznaczonej
na rysunku planu symbolem: 2KP/ZP,
3) 1. 03. Karta ustaleñ dla jednostki planu oznaczonych
na rysunku planu symbolami: 3.UT,
4) 1. 04. Karta ustaleñ dla jednostki planu oznaczonej
na rysunku planu symbolem: 4ZL,
5) 1. 05. Karta ustaleñ dla jednostki planu oznaczonej
na rysunku planu symbolem: 5KG,
6) 1. 06. Karta ustaleñ dla jednostki planu oznaczonej
na rysunku planu symbolem: 6.KD,
7) 1. 07. Karta ustaleñ dla jednostki planu oznaczonej
na rysunku symbolem: 7.KD,
8) 1. 08. Karta ustaleñ dla jednostki planu oznaczonej
na rysunku symbolem:8.EE.
2. Karty ustaleñ dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi  jednostek planu:
KARTA: 1.01
1. PRZEZNACZENIE JEDNOSTKI PLANU: 1.KS
Pow. 1,096 ha
2. Funkcja jednostki planu:
a) podstawowa: teren obs³ugi komunikacji-stacja paliw z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi oraz parkingiem,
b) dopuszczalna: us³ugi typu handel, gastronomia lub
inne nieuci¹¿liwe zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹
i uzupe³niaj¹ce program u¿ytkowy stacji; obiekty
i urz¹dzenia in¿ynieryjne infrastruktury technicznej,
w tym sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
3. Zasady podzia³u nieruchomoci: nie dopuszcza siê
podzia³u terenu, za wyj¹tkiem wydzielenia dzia³ek niezbêdnych dla realizacji urz¹dzeñ lub obiektów infrastruktury technicznej.
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA: lokalne warunki,
zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linie zabudowy i gabaryty obiektów.
4.1. Linia zabudowy:
Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy jak na
rysunku planu:
a) 30 m od terenu lasu 4.ZL

5.

6.

7.
8.

Poz. 2401

b) 6 m od linii rozgraniczaj¹cej teren 7.KD
c) 10 m od linii rozgraniczaj¹cej terenu 6.KD, stanowi¹cej pó³nocno-zachodni¹ granicê terenu.
4.2.Ograniczenia i wymagania:
a) teren po³o¿ony w strefie B ochrony uzdrowiskowej,
b) wymagane wykonanie dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej i hydrogeologicznej,
c) wymagane przyjêcie w projekcie inwestycji rozwi¹zañ ograniczaj¹cych wp³yw inwestycji na
grunt i wody gruntowe, tj.: zbiorniki dwup³aszczowe z elektroniczn¹ kontrol¹ nape³niania i przestrzeni miêdzyp³aszczowej oraz system monitoringu gruntu i wód gruntowych wokó³ zbiorników i przewodów paliwowych, pe³na hermetyzacja systemu za³adunku zbiorników paliwa,
d) w myjni samochodowej wymagany jest zamkniêty obieg wody,
e) planowane zaplecze sanitarne, myjnie nale¿y
projektowaæ z uwzglêdnieniem przystosowania
na punkty zabiegów sanitarnych, punkty odka¿ania odzie¿y i punkty odka¿ania transportu w
uzgodnieniu z Wydzia³em Zarz¹dzania Kryzysowego Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych
Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego, urz¹dzenia owietleniowe przystosowaæ do zaciemniania i wygaszania,
f) wody opadowe z powierzchni dróg, placów, parkingów po podczyszczeniu z ropopochodnych
substancji w separatorach olejów do parametrów wynikaj¹cych z przepisów szczególnych
odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej, w³¹czonej do systemów miejskich.
Wody opadowe z terenu przy dystrybutorach paliwa i stanowisku roz³adunku cystern wody opadowe nale¿y podczyciæ w separatorze koalescencyjnym z urz¹dzeniem do automatycznego
zamkniêcia lub odprowadziæ do zbiornika bezodp³ywowego z wywozem jako odpady niebezpieczne.
Kszta³towanie zabudowy:
5.1.Bry³a budynków: projektowany zespó³ budynków
oraz ma³ej architektury i wyposa¿enia technicznego winien tworzyæ harmonijny zespó³ kompozycyjny pod wzglêdem zastosowanych form, rozwi¹zañ
kolorystycznych i materia³owych.
5.2.Wysokoæ budynku:
a) maksymalna wysokoæ budynku:8 m,
b) minimalna wysokoæ budynku 4,5 m.
5.3. Dach budynku:
a) forma, rodzaj dachu  nie ustala siê,
b) dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich.
5.4. Kolorystyka: elewacje budynku, pokrycie dachu 
nie okrela siê.
Kszta³towanie terenu niezabudowanego:
6.1. Zieleñ:
a) powierzchnia biologicznie czynna musi wynosiæ
min 25% powierzchni dzia³ki,
b) nale¿y zaprojektowaæ biogrupy drzew i krzewów
 jak na rysunku planu.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej: w³¹czenie do drogi
publicznej  wojewódzkiej Nr 210 poprzez teren drogi
dojazdowej 6.KD lub teren 7.KD.
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej: wg § 4.
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KARTA: 1.02

1. PRZEZNACZENIE JEDNOSTKI PLANU: 2.UT
Pow. 1,408 ha
2. Funkcja jednostki planu:
a) podstawowa: tereny us³ug turystycznych  motel,
hotel, pensjonat, schronisko, itp. oraz obs³ugi ruchu
turystycznego,
b) dopuszczalna: us³ugi nieuci¹¿liwe np. handlu, gastronomii, kultury, administracji, itp., zwi¹zane z funkcj¹
podstawow¹, uzupe³niaj¹ce program u¿ytkowy, parkingi dla potrzeb funkcji podstawowej; dopuszczalna funkcja mieszkaniowa towarzysz¹ca funkcji podstawowej  pod warunkiem, ¿e zajmuje nie wiêcej
jak 30% ogólnej powierzchni u¿ytkowej planowanych obiektów; dopuszcza siê sytuowanie obiektów
i urz¹dzeñ, w tym sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia,
niezbêdnych dla funkcjonowania terenu,
c) dopuszcza siê lokalizacjê wypo¿yczalni rowerów.
3. Zasady podzia³u nieruchomoci
a) dopuszcza siê podzia³ terenu na maksimum dwie
dzia³ki, pod warunkiem zapewnienia bezporedniego dostêpu do drogi publicznej,
b) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki niezbêdnej dla realizacji obiektów lub urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA: lokalne warunki,
zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linie zabudowy i gabaryty obiektów.
4.1. Linia zabudowy:
Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy jak na
rysunku planu, to jest w odleg³oci:
a) -30 m od lasu  terenu 4.ZL,
b) -10 m od linii rozgraniczaj¹cej wzd³u¿ granicy terenu z obszarem gminy wiejskiej Ustka.
4.2.Ograniczenia i wymagania:
a) teren po³o¿ony w strefie B ochrony uzdrowiskowej,
b) wymagane w urz¹dzeniu i zagospodarowaniu terenu sytuowanie biogrup drzew i krzewów
w pasie wzd³u¿ granicy z terenu gminnym  jak
na rysunku planu,
c) wody opadowe z powierzchni dróg, placów, parkingów po podczyszczeniu z ropopochodnych
substancji w separatorach olejów do parametrów wynikaj¹cych z przepisów szczególnych
odprowadziæ do projektowanej kanalizacji deszczowej, w³¹czonej do systemów miejskich.
5. Kszta³towanie zabudowy:
5.1. Bry³a budynku: dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy w formie zespo³u budynków, dopuszcza siê sytuowanie wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodarczych; zespó³ budynków winien tworzyæ
harmonijny zespó³ kompozycyjny pod wzglêdem
zastosowanych form, kolorystyki i rozwi¹zañ materia³owych.
5.2. Wysokoæ budynku: maksymalna wysokoæ budynków: 8,5 m.
5.3. Dach budynku:
a) budynki kryte dachem co najmniej dwuspadowym, dach mo¿e zawieraæ lukarny lub okna po³aciowe,
b) k¹t nachylenia po³aci dachowych 30  40 stopni.
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5.4. Kolorystyka:
a) dla budynku ustala siê mo¿liwoæ zastosowania
nie wiêcej ni¿ 3 rodzajów faktur i kolorów elewacji,
b) dla dachów ustala siê kolor zbli¿ony do naturalnego pokrycia ceramicznego lub br¹zowy  wyklucza siê inne kolory.
6. Kszta³towanie terenu niezabudowanego:
6.1. Zieleñ:
a) powierzchnia biologicznie czynna musi wynosiæ
min. 50% powierzchni dzia³ki,
b) nale¿y zaprojektowaæ biogrupy drzew i krzewów
 co najmniej w miejscach wskazanych na rysunku planu,
c) ustala siê wymóg sporz¹dzenia projektu zieleni
jako integralnej czêci projektu budowlanego.
7. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) w³¹czenie do drogi publicznej z drogi dojazdowej
6.KD lub z terenu drogi dojazdowej 7.KD,
b) parkingi  liczba miejsc parkingowych powinna wynikaæ ze wskanika minimum, tj. 20mp/1000m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; 100% miejsc parkingowych, w tym miejsca dla osób zatrudnionych, nale¿y zapewniæ na w³asnej dzia³ce w iloci stosownej
do wielkoci programowych.
8. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej: wg § 4.
KARTA:1.03
1. PRZEZNACZENIE JEDNOSTKI PLANU: 3.UT
Pow. 1,9490 ha
2. Funkcja jednostki planu:
a) podstawowa: teren us³ug turystyki, obs³ugi ruchu turystycznego, motel, hotel, pensjonat, schronisko itp.,
b) dopuszczalna: us³ugi nieuci¹¿liwe  handel, gastronomia, administracja zwi¹zane z funkcja podstawow¹ oraz funkcja mieszkalna zwi¹zana z funkcj¹ podstawow¹ pod warunkiem, ¿e nie zajmuje wiêcej jak
30% powierzchni ogólnej planowanych obiektów;
obiekty i urz¹dzenia, w tym sieci in¿ynieryjnego
uzbrojenia terenu, niezbêdne dla funkcjonowania
terenu; parkingi zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹.
3. Zasady podzia³u nieruchomoci
a) dopuszcza siê podzia³ terenu na maksimum dwie
dzia³ki, pod warunkiem zapewnienia bezporedniego dostêpu do drogi publicznej,
b) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki niezbêdnej dla realizacji obiektów lub urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA: lokalne warunki,
zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linie zabudowy i gabaryty obiektów.
4.1. Linia zabudowy: Ustala siê nieprzekraczalne linie
zabudowy jak na rysunku planu:
a) 12 m od linii rozgraniczaj¹cej teren 1.UT i 5.KG
(droga wojewódzka),
b) 10 m od granicy dzia³ki od strony terenu 6KD,
c) 30 m od lasu  w tym od terenu 4.ZL.
4.2.Ograniczenia i wymagania:
a) w zagospodarowaniu uwzglêdniæ istniej¹c¹ napowietrzn¹ liniê elektro-energetyczn¹,
b) teren po³o¿ony w strefie B ochrony uzdrowiskowej,
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c) projekt budowlany winien uwzglêdniaæ odpowiednie rozwi¹zania zwi¹zane z ochron¹ akustyczn¹ budynku.
Kszta³towanie zabudowy:
5.1.Bry³a budynku: dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy w formie zespo³u budynków, dopuszcza siê sytuowanie wolnostoj¹cych gara¿y i budynków gospodarczych; zespó³ budynków winien tworzyæ
harmonijny zespó³ kompozycyjny pod wzglêdem
zastosowanych form, kolorystyki i rozwi¹zañ materia³owych.
5.2.Wysokoæ budynku:
a) maksymalna wysokoæ budynków:12 m,
b) dopuszcza siê sytuowanie dominanty architektonicznej o wysokoci wy¿szej ni¿ ustalona jako
maksymalna; pod warunkiem,¿e powierzchnia
jej rzutu nie zajmie wiêcej jak 20% rzutu dachu
budynku.
5.3.Dach budynku:
a) budynek kryty dachem co najmniej dwuspadowym, dach mo¿e zawieraæ lukarny lub okna po³aciowe,
b) k¹t nachylenia g³ównej po³aci dachowej 30  40
stopni,
c) nie dopuszcza siê pokrycia dachów blach¹ trapezow¹, dachówk¹ bitumiczn¹.
5.4.Kolorystyka:
a) elewacji budynku  nie okrela siê,
b) dachu  w kolorze zbli¿onym do naturalnego pokrycia ceramicznego lub br¹zu, wyklucza siê inne
kolory.
Kszta³towanie terenu niezabudowanego:
6.1.Zieleñ:
a) powierzchnia biologicznie czynna musi wynosiæ
min.50% powierzchni dzia³ki,
b) zieleñ urz¹dzona po³o¿ona pomiêdzy elewacj¹
frontow¹ a terenem komunikacji publicznej winna mieæ charakter ozdobny i pe³niæ funkcjê izolacyjno-krajobrazow¹,
c) nale¿y zaprojektowaæ biogrupy drzew i krzewów
 jak na rysunku planu,
d) ustala siê wymóg sporz¹dzenia projektu zieleni
jako integralnej czêci projektu budowlanego.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) w³¹czenie do drogi publicznej z drogi dojazdowej
6KD,
b) parkingi  liczba miejsc parkingowych powinna wynikaæ ze wskanika minimum tj. 20 mp/1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug; 100% miejsc parkingowych nale¿y zapewniæ na w³asnej dzia³ce, w tym
tak¿e dla osób zatrudnionych, w wielkoci stosownej do programu u¿ytkowego.
Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej: wg § 4.
KARTA: 1.04

1. PRZEZNACZENIE JEDNOSTKI PLANU: 4.ZL
Pow. 6,925 ha
2. Funkcja jednostki planu
a) podstawowa  teren zieleni lenej ogólnodostêpnej
oraz rekreacji,
b) wyklucza siê inne, niezgodne z podstawowym przeznaczenie terenu.

3. Zasady i warunki podzia³u terenu zakaz podzia³ów na
dzia³ki.
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA: lokalne warunki,
zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
4.1.Dopuszczalne formy zagospodarowania jednostki
planu:
a) zakaz lokalizacji budynków nie zwi¹zanych z prowadzeniem gospodarki lenej, dopuszcza siê sytuowanie obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ
rekreacji, cie¿ek pieszych i rowerowych,
b) powierzchnia biologicznie czynna musi wynosiæ
min.90% powierzchni dzia³ki,
c) wyklucza siê lokalizacjê placów postojowych,
parkingów,
d) teren wskazany na rysunku planu przeznacza siê
do zalesienia,
e) ustanawia siê wymóg realizacji ci¹gu pieszo-rowerowego w miejscach wskazanych na rysunku planu, sposób realizacji uzgadniaæ z Nadlenictwem w Ustce.
4.2 Istniej¹ce ograniczenia:
a) teren po³o¿ony w strefie B ochrony uzdrowiskowej.
KARTA: 1.05
1. PRZEZNACZENIE JEDNOSTKI PLANU: 5. KG
Pow. 0,2669 ha
2. Funkcja jednostki planu: podstawowa: obs³ugi komunikacyjnej; teren ulicy klasy G: g³ównej, fragment ci¹gu drogi wojewódzkiej Nr 210 S³upsk-Ustka; poszerzenie istniej¹cego wydzielenia drogi  pas na zjazdy,
zieleñ, ci¹g pieszo-rowerowy i urz¹dzenia in¿ynieryjne.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA:
3.1.Dopuszczalne formy zagospodarowania jednostki
planu:
a) dopuszczalne zjazdy wy³¹cznie za zgod¹ zarz¹dcy drogi; zjazd obs³uguj¹cy tereny 1.KS, 2.UT,
3.UT  wspólny, projektowany z uwzglêdnieniem
istniej¹cego zjazdu na teren po³o¿ony w obszarze gminy Ustka  dzia³ka Nr 185/1 w obrêbie
Grabno; rozwi¹zanie techniczne zjazdu winno
uwzglêdniaæ budowê dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów skrêcaj¹cych w prawo i w lewo
z drogi wojewódzkiej,
b) dopuszcza siê lokalizowanie w liniach rozgraniczaj¹cych terenu obiektów budowlanych zwi¹zanych z wykonywaniem prawa zarz¹du drogi
wyra¿onego w art. 22, ust. 2 ustawy o drogach
publicznych,
c) rozwi¹zania techniczne organizacji ruchu wymagaj¹ uzgodnienia z zarz¹dc¹ drogi wojewódzkiej.
3.2.Zasady ogólne: szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych terenu objêtego planem 10 m (ogó³em 30,0
m)  jak na rysunku planu.
3.3.Zasady szczegó³owe:
a) typ przekroju drogi  przekrój uliczny  wymagane wydzielenie ruchu samochodowego i pieszego,
b) dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
3.4.Zieleñ:
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a) istniej¹ce drzewa, nie koliduj¹ce z projektowanymi
zjazdami i nie powoduj¹ce niebezpiecznego ograniczenia widocznoci, do zachowania,
b) dopuszcza siê usuniêcie drzew z rejonu planowanego w³¹czenia zjazdów do drogi wojewódzkiej, koliduj¹cych z wymogami zapewnienia warunków widocznoci zgodnych z przepisami szczególnymi, za
zgod¹ Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
4. Inne ustalenia
a) teren przeznaczony dla realizacji celów publicznych,
b) teren po³o¿ony w strefie B ochrony uzdrowiskowej.
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej: wg § 4.
KARTA: 1.06
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4. Inne ustalenia:
a) teren przeznaczony do realizacji celów publicznych,
b) teren po³o¿ony w strefie B ochrony uzdrowiskowej.
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej: wg § 4.
KARTA: 1.08
1. PRZEZNACZENIE JEDNOSTKI PLANU: 8.EE
Pow. 0,0080 ha
2. Funkcja jednostki planu:
a) Podstawowa: teren obs³ugi in¿ynieryjnej terenu  dla
lokalizacji stacji transformatorowej elektroenergetycznej 15/0,4kV,
b) dopuszczalna: zieleñ towarzysz¹ca.
3. Zasady podzia³u nieruchomoci: nie dopuszcza siê
podzia³u terenu.
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA: lokalne warunki,
zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linie zabudowy i gabaryty obiektów:
4.1. Linia zabudowy:
a) zgodnie z przepisami szczególnymi,
b) dopuszcza siê sytuowanie obiektu w odleg³oci
1,5 m od granic dzia³ki.
4.2. Ograniczenia i wymagania: teren po³o¿ony w strefie B ochrony uzdrowiskowej.
5. Kszta³towanie zabudowy:
5.1.Bry³a budynków: zgodnie z wymogami technologicznymi; dopuszcza siê sytuowanie obiektów powtarzalnych, typowych.
5.2.Wysokoæ budynku: maksymalna wysokoæ budynku: 3,0 m.
5.3.Dach budynku:
a) forma, rodzaj dachu  nie ustala siê,
b) dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich.

1. PRZEZNACZENIE JEDNOSTKI PLANU: 6.KD
Pow. 0,3165 ha
2. Funkcja jednostki planu:
a) podstawowa: obs³ugi komunikacyjnej jezdnej ulice klasy D: ulice dojazdowe, zatoka do zawracania, parking,
b) dopuszczalna: obs³ugi in¿ynieryjnej, cie¿ki piesze
i rowerowe, zieleñ.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA:
3.1.Istniej¹ce sieci: w zagospodarowaniu terenu
uwzglêdniæ istniej¹c¹ napowietrzn¹ liniê elektroenergetyczn¹.
3.2.Zasady ogólne: szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m, 14 m i 24 m  jak na rysunku planu; w
miejscu wskazanym na rysunku planu w zagospodarowaniu i urz¹dzeniu terenu wymagane uwzglêdnienie przebiegu ci¹gu pieszo-rowerowego.
3.3.Zasady szczegó³owe:
a) w przypadku zastosowania jednoprzestrzennego uk³adu ruchu pieszo-jezdnego, kolorem nawierzchni wyró¿niæ czêæ piesz¹,
b) dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu,
c) dopuszcza siê w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczenie zatok postojowych.
4. Inne ustalenia:
a) teren przeznaczony do realizacji celów publicznych,
b) teren po³o¿ony w strefie B ochrony uzdrowiskowej.
5. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej: wg § 4.

6. Kszta³towanie terenu niezabudowanego:
6.1.Zieleñ: powierzchnia biologicznie czynna musi wynosiæ min 5% powierzchni dzia³ki.
7. Zasady obs³ugi komunikacyjnej: dojazd do terenu  od
drogi dojazdowej 6.KD.
8. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej: wg § 4
zasilanie stacji na warunkach gestora sieci.

KARTA: 1.07

§4

1. PRZEZNACZENIE JEDNOSTKI PLANU: 7. KD
Pow. 0,1584 ha
2. Funkcja jednostki planu:
a) podstawowa: obs³ugi komunikacyjnej jezdnej ulice klasy D: ulice dojazdowe,
b) dopuszczalna: obs³ugi in¿ynieryjnej, cie¿ki piesze
i rowerowe, zieleñ.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA:
3.1. Zasady ogólne: szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 16 m  jak na rysunku planu.
3.2. Zasady szczegó³owe:
a) w przypadku zastosowania jednoprzestrzennego uk³adu ruchu pieszo-jezdnego, kolorem nawierzchni wyró¿niæ czêæ piesz¹,
b) dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu,
c) dopuszcza siê w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczenie zatok postojowych.

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
obszaru planu:
1) zaopatrzenie w wodê  z miejskiego systemu wodoci¹gowego po rozbudowie lub z sieci wodoci¹gowej Gminy Wiejskiej Ustka;
2) odprowadzanie cieków sanitarnych  poprzez miejsk¹ sieæ kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczyszczalni cieków; docelowo istniej¹ca sieæ wymaga
rozbudowy, dopuszcza siê odprowadzanie cieków
z zastosowaniem lokalnej projektowanej przepompowni cieków, w³¹czenie do istniej¹cej sieci w rejonie ulic Sportowej  Cisowej;
3) odprowadzanie wód opadowych  z powierzchni
dróg, placów, parkingów po podczyszczeniu z ropopochodnych substancji w separatorach olejów
do parametrów wynikaj¹cych z przepisów szczególnych do projektowanej kanalizacji deszczowej,
w³¹czonej do systemów miejskich; dla terenu sta-
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4)
5)

6)

7)
8)

9)
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cji paliw  1.KS wody opadowe z terenu przy dystrybutorach paliwa i stanowisku roz³adunku cystern nale¿y podczyciæ w separatorze koalescencyjnym z urz¹dzeniem do automatycznego zamkniêcia lub odprowadziæ do zbiornika bezodp³ywowego z wywozem jako
odpady niebezpieczne.
zaopatrzenie w ciep³o  z lokalnych kot³owni z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych lub bezemisyjnych;
zaopatrzenie w gaz  obecnie brak sieci umo¿liwiaj¹cych pod³¹czenie terenu, mo¿liwoæ realizacji sieci
gazowej w pasach wyznaczonych przez tereny komunikacyjne  poza jezdniami, w liniach rozgraniczaj¹cych
terenów komunikacyjnych;
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  zasilanie obszaru
planu z projektowanej stacji transformatorowej 15/
0,4kV, (zlokalizowanej w terenie 8.EE) i przez projektowan¹ rozbudowan¹ sieæ kablow¹ lub napowietrzn¹ SN
i nn  na warunkach gestora sieci. Dopuszcza siê lokalizacjê w obszarze planu niezbêdnych dla planowanych
funkcji oraz zasilania stacji transformatorowej linii zasilaj¹cych oraz kabli nn. Sytuowanie linii zasilaj¹cych
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic. Owietlenie terenu liniami kablowymi prowadzonymi w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic;
telekomunikacja  z istniej¹cych i projektowanych sieci;
gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów sta³ych  do
pojemników umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ selektywn¹
zbiórkê odpadów, z wywozem w sposób zorganizowany na miejskie wysypisko odpadów;
unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych  osady
ropopochodne z separatora olejów oraz inne odpady
ropopochodne nale¿y przekazywaæ do zagospodarowania do zak³adu zajmuj¹cego siê unieszkodliwianiem
tego typu odpadów, posiadaj¹cego zezwolenie na usuwanie tych odpadów, w tym na transport oraz ich wykorzystanie lub unieszkodliwianie (zgodnie z wymogami obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych).
§5

Ustala siê dla obszaru Planu stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek Planu w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej
uchwa³y, na którym ustaleniami Planu s¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granice terenu opracowania  obowi¹zywania ustaleñ planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) linie zabudowy nieprzekraczalne,
4) wymagany w urz¹dzeniu terenu ci¹g pieszo-rowerowy,
5) wymagane w zagospodarowaniu biogrupy drzew
i krzewów,
6) istniej¹ce drzewa do zachowania,
7) tereny do zalesienia,
8) symbole liczbowo  literowe  oznaczenia terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, dla których
w tekcie planu ustanowiono ustalenia szczegó³o-

we; oznaczenia liczbowe oznaczaj¹ kolejny numer
porz¹dkowy, oznaczenia literowe  oznaczaj¹ dominuj¹c¹ funkcjê, przeznaczenie lub sposób zagospodarowania terenu:
a) 01  Nr porz¹dkowy terenu,
b) KG teren komunikacji ulica g³ówna,
c) KD  teren komunikacji  ulica dojazdowa,
d) KS  teren obs³ugi komunikacji  stacja paliw z
urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
e) UT  teren us³ug turystyki,
f) ZL  teren istniej¹cego lasu,
g) EE  teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznejproj. stacji transformatorowej 15/0,4kV,
9) granica ochrony uzdrowiskowej- strefa B i C.
2. Pozosta³e informacje znajduj¹ce siê na rysunku planu
maj¹ charakter informacyjny.
§7
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustka.
§8
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Ustki, zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Ustce Nr VII/31/94 z dnia 8 grudnia 1994 r.,
opublikowany w Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 42/94 r.,
poz. 232.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech

2402
UCHWA£A Nr XII/97/2003
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 11 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³ki nr 188
i 190/3 w miejscowoci Kokoszkowy.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Starogard Gdañski
uchwala, co nastêpuje:
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§1

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy dzia³ki nr 188 i 190/3 w miejscowoci Kokoszkowy w obszarze oznaczonym na rysunku
planu.
§2
1. Ustalenia dotycz¹ce ca³ego obszaru planu s¹ nastêpuj¹ce:
1) dopuszcza siê lokalizacjê sieciowych obiektów infrastruktury technicznej i wydzielenia geodezyjne
z tym zwi¹zane,
2) wysokoæ zabudowy jest to odleg³oæ od redniej
rzêdnej posadowienia (obliczonej jako rednia arytmetyczna najni¿ej i najwy¿ej po³o¿onej czêci terenu przylegaj¹cej do budynku) do najwy¿szej czêci
po³aci dachu (kalenicy),
3) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki.
2. Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce obszaru wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonego symbolem
s¹ nastêpuj¹ce:
1 MN/U, 2 MN/U  teren zabudowy mieszkaniowej z
us³ugami; dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ i gara¿e  dla max 2 samochodów osobowych na dzia³ce;
wyklucza siê zabudowê inwentarsk¹;
a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej  1000 m2;
b) nieprzekraczalne linie zabudowy  10 m od istniej¹cej drogi publicznej, 6 m od linii rozgraniczaj¹cej z ulicami i ci¹gami pieszo-jezdnymi zgodnie z rysunkiem
planu,
c) dopuszczalne pokrycie dzia³ki zabudow¹  do 40%,
d) maksymalna intensywnoæ zabudowy  0,7,
e) maksymalna wysokoæ zabudowy  12 m,
f) dopuszczalny poziom ha³asu w rodowisku jak dla
terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na
dzia³ce  40%,
h) uci¹¿liwoæ dzia³alnoci us³ugowej musi zamykaæ siê
w granicach obszaru, do którego inwestor posiada
tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
3MN/U  zabudowa mieszkaniowa z us³ugami; dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ i gara¿e  dla max 2
samochodów osobowych na dzia³ce; wyklucza siê zabudowê inwentarsk¹;
a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej  1000 m2;
b) nieprzekraczalne linie zabudowy  6 m od linii rozgraniczaj¹cej z ulicami i ci¹gami pieszo-jezdnymi
zgodnie z rysunkiem planu,
c) tymczasowa, do czasu przebudowy lub likwidacji napowietrznej linii elektroener-getycznej 15 kV, nieprzekraczalna linia zabudowy  5 m od skrajnego przewodu linii 15 kV,
d) dopuszczalne pokrycie dzia³ki zabudow¹  do 30%,
e) maksymalna intensywnoæ zabudowy  0,5, maksymalna wysokoæ zabudowy  12 m,
f) dopuszczalny poziom ha³asu w rodowisku jak dla
terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
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g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na
dzia³ce  50%,
h) uci¹¿liwoæ dzia³alnoci us³ugowej musi zamykaæ siê
w granicach dzia³ki.
4KDp  poszerzenie istniej¹cej drogi publicznej do 10 m
i skrzy¿owanie z ulic¹ dojazdow¹ 5KD; realizacja skrzy¿owania w uzgodnieniu z zarz¹dem drogi.
5KD  ulica dojazdowa skrzy¿owana z istniej¹c¹ drog¹
publiczn¹ oraz ci¹gami pieszo-jezdnymi 6KP i 7KP, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min. 10 m.
6KP, 7KP  ci¹gi pieszo-jezdne o szerokoci min. 8 m z
placem do zawracania skrzy¿owane z drog¹ dojazdow¹ 5KD.
8KX, 9KX  ci¹g pieszy o szerokoci min. 5 m z dopuszczeniem dojazdu do istniej¹cej zabudowy i dojazdów awaryjnych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Wjazd w obszar planu z istniej¹cej drogi publicznej.
Skrzy¿owanie z ni¹ ulicy 5KD w uzgodnieniu z zarzadc¹ drogi.
Obs³uga dzia³ek z ulicy dojazdowej 5 KD oraz ci¹gów
pieszojezdnych 6KP i 7KP.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;
2) odprowadzenie cieków komunalnych  do zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
3) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne niskoemisyjne rozwi¹zania na bazie paliw ekologicznych;
4) zagospodarowanie odpadów komunalnych  nale¿y segregowaæ, organiczne kompostowaæ w granicach w³asnoci, pozosta³e winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo komunalne;
5) elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci (Energa);
a) dopuszcza siê przebudowê istniej¹cej linii elektroenergetycznej 15 kV na kablow¹;
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej zgodnie z warunkami okrelonymi przez jej gestora;
7) odprowadzenie wód opadowych  czêciowo powierzchniowo i do zagospodarowania na dzia³kach.
z parkingów dla samochodów (powy¿ej 10 miejsc
postojowych) cieki deszczowe przed ich odprowadzeniem do gruntu oczyszczaæ do parametrów okrelonych w przepisach szczególnych w stosownych
urz¹dzeniach oczyszczaj¹cych.
5. Inne ustalenia:
Na obszarze planu wystêpuje niezainwentaryzowana
geodezyjnie sieæ melioracyjna. W przypadku jej przerwania, inwestor odpowiedzialny za awariê zobowi¹zany jest przywróciæ dro¿noæ sieci zgodnie z obowi¹zyj¹cymi przepisami szczególnymi.
§3
Ustala siê zmianê przeznaczenia 1,9562 ha gruntów
rolnych klasy RIIIa i 0,67 ha gruntów rolnych klasy RIVa
pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego
dzia³ki nr 188 i 190/3 w miejscowoci Kokoszkowy w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
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Na rysunku planu przedstawiono nastêpuj¹ce ustalenia:
 granica planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 tereny zabudowy mieszkaniowej z us³ugami,
 poszerzenie drogi publicznej,
 ulica dojazdowa,
 ci¹g pieszo-jezdny,
 ci¹g pieszy,
 tymczasowa nieprzekraczalna linia zabudowy.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu na 15%.
§6
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Starogard Gdañski do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Starogardzie
Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionego w § 7 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§7
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Starogard Gdañski, zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Gminy w Starogardzie Nr XII/98/91 z dnia
20 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 z dnia 16 padziernika 1991 r., poz. 129) z pón. zm., we fragmentach
objêtych granicami niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

2403
UCHWA£A Nr XII/96/2003
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 11 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³kê nr 267/2
w Krêgu.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o za-

gospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Starogard Gdañski
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy dzia³kê nr 267/2 w Krêgu w obszarze oznaczonym na rysunku planu.
§2
1. Ustalenia dotycz¹ce ca³ego obszaru planu s¹ nastêpuj¹ce:
1) dopuszcza siê lokalizacjê sieciowych obiektów infrastruktury technicznej i wydzielenia geodezyjne
z tym zwi¹zane,
2) wysokoæ zabudowy jest to odleg³oæ od redniej
rzêdnej posadowienia (obliczonej jako rednia arytmetyczna najni¿ej i najwy¿ej po³o¿onej czêci terenu przylegaj¹cej do budynku) do najwy¿szej czêci
po³aci dachu (kalenicy),
3) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem tarasów i balkonów, do powierzchni dzia³ki.
4) wszelkie prace ziemne i budowlane w strefie archeologicznej oznaczonej na rysunku planu powinny byæ
wykonywane w uzgodnieniu z Muzeum Archeologicznym w Gdañsku.
2. Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce obszaru wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonego symbolem
s¹ nastêpuj¹ce:
1 MN, 2 MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ i gara¿e  maks. 2 samochody osobowe na dzia³ce; wyklucza siê zabudowê inwentarsk¹;
a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej  950 m2;
b) nieprzekraczalne linie zabudowy  6 m od linii rozgraniczaj¹cej z ci¹gami pieszo-jezdnymi zgodnie z
rysunkiem planu,
c) tymczasowa, do czasu przebudowy lub likwidacji napowietrznej linii elektroener-getycznej 15 kV, linia zabudowy nieprzekraczalna  5 m od skrajnego przewodu linii 15 kV,
d) dopuszczalne pokrycie dzia³ki zabudow¹  do 40%,
e) maksymalna intensywnoæ zabudowy  0,5,
f) maksymalna wysokoæ zabudowy  12 m,
g) dopuszczalny poziom ha³asu w rodowisku jak dla
terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
h) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na
dzia³ce  50%.
3KLp  poszerzenie drogi powiatowej Nr 10425 na
skrzy¿owanie z ulic¹ dojazdow¹ 4 KD; realizacja skrzy¿owania w uzgodnieniu z zarz¹dem drogi powiatowej.
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4 KD  ulica dojazdowa skrzy¿owana z drog¹ powiatow¹ Nr 10425 oraz ci¹gami pieszo-jezdnymi 5KP i 6KP,
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min. 10 m.
5KP, 6KP  ci¹gi pieszo-jezdne o szerokoci 8 m skrzy¿owane z drog¹ dojazdow¹ 4KD.
3. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
Wjazd w obszar planu z istniej¹cej drogi powiatowej
Nr 10425. Na etapie projektu podzia³u terenu na dzia³ki
budowlane wykonaæ (przez uprawnionego projektanta) projekt zjazdu z drogi powiatowej w uzgodnieniu z
zarzadc¹ drogi.
Obs³uga dzia³ek z ulicy dojazdowej 4 KD oraz ci¹gów
pieszojezdnych 5 KP i 6 KP.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci;
2) odprowadzenie cieków komunalnych  do zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
a) tymczasowo, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej  indywidualne rozwi¹zanie 
szczelne monolityczne zbiorniki bezodp³ywowe;
po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej
obowi¹zek pod³¹czenia z jednoczesn¹ likwidacj¹
rozwi¹zania tymczasowego  zbiorników,
3) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne niskoemisyjne rozwi¹zania na bazie paliw ekologicznych;
4) zagospodarowanie odpadów komunalnych  nale¿y segregowaæ, organiczne kompostowaæ w granicach w³asnoci, pozosta³e winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo komunalne;
5) elektroenergetyka  zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami okrelonymi przez gestora sieci (Energa);
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej zgodnie z warunkami okrelonymi przez jej gestora; do czasu wybudowania gazoci¹gu  z butli gazowych;
7) odprowadzenie wód opadowych  czêciowo powierzchniowo i do zagospodarowania na dzia³kach.
§3
Ustala siê zmianê przeznaczenia 0,65 ha gruntów rolnych klasy RV i 0,4845 ha gruntów rolnych klasy RVI pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego
dzia³kê nr 267/2 w Krêgu w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
Na rysunku planu przedstawiono nastêpuj¹ce ustalenia:
 granica planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 tereny zabudowy mieszkaniowej,
 poszerzenie drogi powiatowej,
 ulica dojazdowa,
 ci¹g pieszo-jezdny,
 strefa archeologiczna,
 tymczasowa nieprzekraczalna linia zabudowy.
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu na 15%.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§6

Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Starogard Gdañski do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Starogardzie
Gdañskim,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionego w § 7 zmiany wprowadzonej do niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§7
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Starogard Gdañski, zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Gminy w Starogardzie Nr XII/98/91 z dnia
20 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 z dnia 16 padziernika 1991 r., poz. 129) z pón. zm., we fragmentach
objêtych granicami niniejszego planu.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 6 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba

2404
UCHWA£A Nr V/29/2003
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 16 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Starogard Gdañski
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 1997 r. Nr 78, poz. 483) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) Rada Gminy uchwala:
STATUT GMINY STAROGARD GDAÑSKI
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Starogard Gdañski,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach Rady Gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Starogard Gdañski, komisji Rady,
4) tryb pracy Wójta Gminy Starogard Gdañski,

Dziennik Urzêdowy
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5) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Gminy Starogard Gdañski oraz korzystania z
nich.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie nale¿y przez to rozumieæ Gminê Starogard
Gdañski.
2) Radzie nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Starogard Gdañski.
3) Komisji nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy
Starogard Gdañski.
4) Komisji Rewizyjnej nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Starogard Gdañski.
5) Wójcie nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Starogard Gdañski.
6) Statucie nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Starogard Gdañski.
Rozdzia³ II. Gmina
§3
1. Gmina Starogard Gdañski jest podstawow¹ jednostk¹
lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla
organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
§4
1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Starogardzkim i obejmuje obszar o powierzchni 19.620 ha w Województwie Pomorskim.
2. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, dzielnice, osiedla oraz stosownie do potrzeb
lub tradycji inne jednostki pomocnicze.
§5
W celu wykonywania swoich zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne. Wykaz jednostek organizacyjnych
okrela za³¹cznik nr 1 do Statutu.
§6
1. Herbem Gminy Starogard Gdañski jest stylizowany k³os
zbo¿a koloru ¿ó³tego z herbem Miasta Starogard Gdañski koloru czerwonego umieszczonym po rodku. Tarcza herbowa ma kolor zielony z ¿ó³t¹ obwódk¹. Graficzny wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.
2. Barwy Gminy okrela jej flaga. Flag¹ Gminy jest wizerunek herbu Gminy umieszczony na jasnoseledynowym polu.
§7
Siedzib¹ organów Gminy jest Starogard Gdañski.
Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze Gminy
§8
1. O tworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
Gminy w drodze uchwa³y z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:

1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada Gminy odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§9
Uchwa³y o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 10
1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych
na tych jednostkach.
§ 11
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma prawo uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady Gminy obowi¹zany jest umo¿liwiæ przewodnicz¹cemu jednostki pomocniczej uczestnictwo w sesjach Rady.
3. Przewodnicz¹cy jednostki pomocniczej mo¿e zabieraæ
g³os na sesjach, nie ma jednak prawa do udzia³u w
g³osowaniu.
Rozdzia³ IV. Organizacja wewnêtrzna Rady Gminy
§ 13
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 14
1. Rada dzia³a na sesjach poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta w zakresie w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
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§ 15
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
Przewodnicz¹cy,
Wiceprzewodnicz¹cy,
Komisja Rewizyjna,
Komisja Gospodarki Gminy i Bud¿etu,
Komisja Samorz¹du i Spraw Spo³ecznych,
Dorane komisje do okrelonych zadañ.
§ 16

1. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 1 komisji sta³ej.
2. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 17
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa najstarszemu wiekiem
sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.
§ 18
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 19
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego
Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 18 Statutu jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego mo¿e upowa¿niæ
w drodze uchwa³y inn¹, ni¿ Przewodnicz¹cy osobê do
reprezentowania jej na zewn¹trz.
3. W zakresie o jakim mowa w ust. 1 Przewodnicz¹cy
mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika.
4. Pe³nomocnikiem Przewodnicz¹cego mo¿e byæ wy³¹cznie radny.
§ 21
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wyko-
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nywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisko Przewodnicz¹cego.
§ 22
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 23
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 24
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.
Rozdzia³ V. Tryb pracy Rady
§ 25
1. Sesje Rady
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej
sprawie,
4) apele zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy, czy zadania,
5) opinie zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 26
Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonywania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Przygotowanie sesji
§ 27
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów w tym
projektów uchwa³ dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad.
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5. Wyj¹tkowo w uzasadnionych przypadkach termin zawiadomienia radnych o sesji mo¿e byæ skrócony, po
skutecznym powiadomieniu wszystkich radnych.
6. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z
wykonania bud¿etu dorêcza siê lub przesy³a radnym
najpóniej na 14 dni przed sesj¹.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.

1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram.. sesjê Rady
Gminy Starogard Gdañski.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.

§ 28

§ 36

1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹ z g³osem doradczym Wójt,
Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz Naczelnicy Wydzia³ów.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.

Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stawia pytanie o
ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

3. Przebieg sesji
§ 29
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 30
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 31
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿noæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§ 32
Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach okrelanych przez Przewodnicz¹cego Rady.
§ 33
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu Rady, jednak¿e
Rada nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 34
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.

2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy
Rady.
§ 35

§ 37
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji, informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzy sesyjnym,
2) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzy
sesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
6) wolne wnioski i informacje.
§ 38
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 37 pkt 3 sk³ada Wójt
lub Zastêpca Wójta.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 39
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady, Przewodnicz¹cy Rady niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej w terminie 21 dni na rêce Przewodnicz¹cego
Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby upowa¿nione do tego przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za nie zadawalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 40
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie w trakcie sesji Rady.
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3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 39 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.

teresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.

§ 41
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodniczy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.

1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.

§ 42

§ 47

1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d naruszaj¹ powagê sesji.

1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam... sesjê Rady Gminy Starogard Gdañski.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienia ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

§ 43

§ 50

Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym
Radê.

1. Pracownik Urzêdu Gminy zatrudniony na stanowisku
d.s. obs³ugi Rady, a w razie jego nieobecnoci, pracownik wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji mo¿e byæ nagrywany na tamê magnetofonow¹.

§ 44
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych: stwierdzenia kworum, zmiany porz¹dku obrad, ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów, zamkniêcia listy mówców lub kandydatów, zakoñczenia dyskusji, podjêcia uchwa³, zarz¹dzenia przerwy,
odes³ania projektu uchwa³y do komisji, przeliczenia
g³osów, przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje
sprawê pod g³osowanie.
§ 45
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zain-

§ 46

§ 48
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 49
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca w którym odbywa siê sesja.

§ 51
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenia prawomocnoci posiedzenia.
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady
z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
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albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktu zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów
niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 52
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu o jakim
mowa w ust. 2.
§ 53
1. Do protokó³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³ i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.
§ 54
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protokó³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy d.s obs³ugi Rady w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§ 55
1. Uchwa³y o jakich mowa w § 25 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia, apele i opinie o jakich mowa w § 25
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 56
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci

z prawem przez radcê prawnego.
§ 57
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
§ 58
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§ 59
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 60
1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
4. Procedura g³osowania
§ 61
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 62
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników
g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 63
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
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5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 64
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 65
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci
Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 65 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 66
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
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§ 67

1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
5. Komisje Rady
§ 68
1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§ 69
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
§ 70
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.
§ 71
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 72
Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci
komisji.
§ 73
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
6. Radni
§ 74
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobec-
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noæ sk³adaj¹c stosowne wyjanienia na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.
§ 75
Radni mog¹, stosownie do potrzeb, organizowaæ spotkania w poszczególnych so³ectwach oraz przyjmowaæ
mieszkañców Gminy, w sprawach dotycz¹cych wykonywania mandatu radnego w siedzibie Urzêdu Gminy.
§ 76
1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
7. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 77
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub wiceprzewo-dnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 78
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
Rozdzia³ VI. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 79
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 3 cz³onków w tym: Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz 1
cz³onka.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§ 80
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca.
§ 81
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz cz³onka decyduje pisemnie
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

2. Zasady kontroli
§ 82
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 83
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w
uchwa³ach Rady.
§ 84
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
2) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione
w toku postêpowania danego podmiotu.
§ 85
Rada mo¿e podj¹æ decyzjê o przeprowadzeniu przez
Komisjê Rewizyjn¹ kontroli kompleksowej.
§ 86
1. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie,
a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
2. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 1-2 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
4. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê.
§ 87
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych
w § 82 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem.
3. Tryb kontroli
§ 88
Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, podpisane przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej oraz dowody osobiste.
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1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 90
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby
kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3
§ 91
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 92
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 14 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 93
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
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2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 94
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 95
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 96
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminach pó³rocznych: do koñca
czerwca i koñca grudnia ka¿dego roku kalendarzowego.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli.
§ 97
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia
30 stycznia ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
4) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 98
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
3. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
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§ 99
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 100
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 101
Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli lub inne organy kontroli.
Rozdzia³ VII. Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 102
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 103
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 4 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 104
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 105
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej 4.
§ 106
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 107
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.

§ 108
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 109
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ IX. Tryb pracy Wójta
§ 110
Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 111
Wójt uczestniczy w sesjach Rady
§ 112
Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia wójta na ich posiedzenie.
§ 113
Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w § 110  § 112 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.
Rozdzia³ X. Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§ 114
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
§ 115
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 116
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady w dniach pracy Urzêdu Gminy,
w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ w Wydziale Administracyjnym Urzêdu,
w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
§ 117
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 115 i 116 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§ 118
Uprawnienia okrelone w § 115 i 116 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci,
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2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej o ile ustawa nie stanowi inaczej,
ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Rozdzia³ XII
Medal  Za zas³ugi dla Gminy Starogard Gdañski
§ 122
Za zas³ugi dla Gminy Rada mo¿e wyró¿niæ medalem
Za zas³ugi dla Gminy Starogard Gdañski.

Rozdzia³ XI. Honorowe obywatelstwo gminy

§ 123

§ 119

Wzór medalu, zasady i tryb jego przyznawania okrela
uchwa³a Nr XI/67/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. Rady Gminy Starogard Gdañski.

Osobom szczególnie zas³u¿onym dla gminy  Rada nadaje Honorowe Obywatelstwo Gminy Starogard Gdañski.

Rozdzia³ XIII. Postanowienia koñcowe

§ 120
Honorowy Obywatel Gminy Starogard Gdañski otrzymuje specjalny  Akt Nadania  wraz z medalem na uroczystej sesji Rady.
§ 121
Wzór medalu okrela uchwa³a Nr XI/68/95 z dnia
26 czerwca 1995 r. Rady Gminy Starogard Gdañski.

§ 124
Traci moc uchwa³a Nr XIV/110/99 Rady Gminy z dnia
3 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiejskiej Starogard Gdañski i uchwalenia jego jednolitego
tekstu.
§ 125
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Wierzba
Za³¹cznik Nr 1
do Statutu Gminy Starogard Gdañski

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jednostk¹
kieruje
Publiczna Szko³a Podstawowa im. Gen. Józefa Wybickiego w Trzciñsku Dyrektor
Publiczna Szko³a Podstawowa w Suminie
Dyrektor
Publiczna Szko³a Podstawowa w D¹brówce
Dyrektor
Publiczna Szko³a Podstawowa w Brzenie Wielkim im. B. Janowicza
Dyrektor
Publiczna Szko³a Podstawowa im. Fr. Pepliñskiego w Rokocinie
Dyrektor
Zespó³ Placówek Owiatowych i Kulturalnych w Kokoszkowach
Dyrektor
Zespó³ Kszta³cenia i Wychowania w Rywa³dzie
Dyrektor
Zespó³ Szkó³ Publicznych w Jab³owie
Dyrektor
Publiczne Gimnazjum w Kokoszkowach
Dyrektor
Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach
Dyrektor
Gminny Zak³ad Us³ug Komunalnych w Jab³owie
Kierownik
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Starogardzie Gdañskim
Kierownik
Zespó³ wietlic Wiejskich w Starogardzie Gdañskim
Dyrektor
Wyszczególnienie

2405

§1

UCHWA£A Nr IV/14/2002.
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 13 grudnia 2002 r.

Uchwaliæ dochody bud¿etu gminy na rok 2003 w kwocie
8.583.887,- z³
w tym:
 subwencja
5.348.986
 dotacje celowe
694.741
 z tytu³u podatków i op³at
1.935.751
 wp³ywy z mienia i pozosta³e
604.409
jak w za³¹czniku nr 1 i 7*.

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2003.
Na podstawie art18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. Nr 13 z 1996 r poz. 74 z pón. zm.), art. 124 i 128
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014) oraz art. 420 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony rodowiska (Dz. U.
Nr 62 poz. 627)  Rada Gminy Nowa Karczma postanawia:

§2
Uchwaliæ wydatki bud¿etu na rok 2003 na kwotê
8.901.876,  z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2405, 2406, 2407
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Ustala siê rozchody bud¿etu gminy z tytu³u sp³aty po¿yczki z WFO i GW na kwotê 350.000,- z³.

Nr 6, poz. 69, Dz. U. z 2000 r., Nr 12, poz. 136, Dz. U.
z 2000 r., Nr 48, poz. 550, Dz. U. z 2000 r., Nr 95, poz. 1041,
Dz. U. z 2000 r., Nr 119, poz. 1251, Dz. U. z 2000 r., Nr
122, poz. 1315, Dz. U. z 2001 r., Nr 45, poz. 497, Dz. U. z
2001 r., Nr 46, poz. 499, Dz. U. z 2001 r., Nr 88, poz. 961,
Dz. U. z 2001 r., Nr 98, poz. 1070, Dz. U. z 2001 r., Nr 100,
poz. 1082, Dz. U. z 2001 r., Nr 102, poz. 1116, Dz. U. z
2001 r., Nr 145, poz. 1623) Zgromadzenie Zwi¹zku uchwala, co nastêpuje:

§4

§1

Powsta³y deficyt w kwocie 667.989- z³ pokryæ z przychodów z zaci¹gniêtych po¿yczek (§ 952)  jak w za³¹czniku nr 5*.
Uchwala siê rezerwê bud¿etow¹ ogóln¹ w kwocie
88.678,- z³.
Uchwala siê rezerwê celow¹ na wspieranie inicjatyw
so³eckich w kwocie 52.000,- z³

1. Ustala siê dochody bud¿etu w wysokoci 244.340 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* i objanieniami w za³¹czniku nr 2*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysokoci 309.340 z³
zgodnie z za³¹cznikiem 1* i objanieniami w za³¹czniku nr 2*.
3. Ustala siê przychody bud¿etu w wysokoci 65.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* i objanieniami w za³¹czniku nr 2*.

§6

§2

w tym:
 p³ace i pochodne
 wydatki na inwestycje
 dotacje dla jedn. pozabud¿etowych
jak w za³¹czniku nr 2 i 3*.

4.884.221,- z³
100.000,-z³
236.100,- z³

§3

§5

1. Uchwaliæ przychody Gminnego Funduszu Ochrony
rodowiska na kwotê 10.000,- z³.
2. Uchwaliæ plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska na kwotê 9.000,- z³ jak w za³¹czniku
nr 6*.
§7
1. Uchwaliæ plan przychodów rodków specjalnych i zak³adów bud¿etowych na kwotê 65.600,  z³.
2. Uchwaliæ plan rozchodów rodków specjalnych i zak³adów bud¿etowych na kwotê 61.600,  z³ jak w za³¹czniku nr 4*.
§8
Upowa¿niæ Wójta Gminy do dokonywania zmian wydatków bud¿etowych w ramach dzia³u.

Upowa¿nia siê Zarz¹d Zwi¹zku do:
1) dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³ów,
2) samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do wysokoci 5.000,00 z³,
3) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych wybranych przez Zarz¹d Zwi¹zku.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Zwi¹zku Miêdzygminnego Gmin Dorzecza Rzeki Raduni w Kartuzach oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§9

Przewodnicz¹cy
Zgromadzenia
Z. Roszkowski

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Ebertowski

2406
UCHWA£A Nr VIII/28/03
Zgromadzenia Zwi¹zku Miêdzygminnego
Gmin Dorzecza Rzeki Raduni
z dnia 5 lutego 2003 r.
w sprawie bud¿etu Zwi¹zku na rok 2003.
Na podstawie § 10 pkt 4 Statutu Zwi¹zku Miêdzygminnego Gmin Dorzecza Rzeki Raduni (Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 79 poz. 481) oraz art. 119 i art. 124 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o fenansach publicznych (Dz. U. z 1999 r.,
Nr 155, poz_ 1014, zm: Dz. U. z 2000 r., Nr 38, poz. 38,
Dz. U. z 2000 r., Nr 49, poz. 485, Dz. U. z 2000 r., Nr 70,
poz. 778, Dz. U. z 2000 r., Nr 110, poz. 1255, Dz. U. z 2000 r.,
* Za³¹czników nr 1-7 nie publikuje siê.

2407
UCHWA£A Nr XXXIII/207/2002
Rady Gminy w Koczale
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i e ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591/oraz art. 116 ust. 4, 5, art. 117
ust. 1 i 2, art. 124 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3, art. 128 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z pón. zm.) oraz uchwa³y
Nr XXX/115/93 Rady Gminy w Koczale z dnia 24 wrzenia 1993 r. w sprawie ustalenia procedury uchwalania
bud¿etu\ oraz szczegó³owoci materia³ów towarzysz¹cych
projektowi bud¿etu Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Dochody bud¿etu gminy w wysokoci
z tego:
1) dochody z podatków i op³at

5.404.916 z³
1.129.470 z³
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2) udzia³ w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
379.800 z³
3) dochody komunalnych jednostek bud¿etowych
332.950 z³
4) dochody z maj¹tku gminy
241.180 z³
5) pozosta³e dochody w³asne
187.500 z³
6) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie zadañ bie¿¹cych w³asnych gminy
24.263 z³
7) rodki pozyskane z innych z innych róde³ na dofinansowanie inwestycji w³asnych gminy 150.000 z³
8) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rz¹dowej
502.695 z³
9) subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 2.457.058 z³
w tym:
czêæ owiatowa subwencji ogólnej
1.964.603 z³
czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej 127.901 z³
czêæ podstawowa subwencji ogólnej
364.554 z³
Szczegó³owy podzia³ dochodów wg róde³ zawiera za³¹cznik Nr 1*, za³¹czniki Nr 3 i 4* zawieraj¹ podzia³ dochodów w dzia³ach i rozdzia³ach.
2. Wydatki bud¿etu gminy w wysokoci 5.403.748 z³
w tym:
 na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminom 502.695 z³
 wydatki w³asne bie¿¹ce gminy 4.202.953 z³
a) dotacje
211.250 z³
b) inne wydatki na rzecz osób fizycznych
293.057 z³
c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
2.515.731 z³
d) zakup towarów i us³ug
861.314 z³
e) pozosta³e wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem jednostek bud¿etowych
160.911 z³
f) wydatki na obs³ugê d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego
160.700 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2, 3, 4, 10, 11*.
 wydatki maj¹tkowe gminy 698.100 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

Ustala siê przychody i wydatki:
a) zak³adów bud¿etowych:
przychody
1.075.130 z³
rozchody
1.040.074 z³
b) rodków specjalnych:
przychody
40.000 z³
wydatki
40.000 z³
Szczegó³owy podzia³ kwot na poszczególne rodzaje
jednostek w uk³adzie klasyfikacji bud¿etowej wyszczególnia siê w za³¹czniku Nr 9*.
§6
Ustala siê przychody i wydatki funduszu celowego
 przychody
10.000 z³
 wydatki
10.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*.
§7
Ustala siê dotacje dla instytucji kultury w wysokoci
142.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10*.
§8
Ustala siê wysokoæ dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19.250 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11*.
§9
Stan zobowi¹zañ gminy na dzieñ 1.01.2002 rok z tytu³u kredytów, po¿yczek i emisji papierów wartociowych
równy jest kwocie 1.295.515 z³ co przedstawia za³¹cznik
Nr 12*.
§ 10
Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ po¿yczek i kredytów
krótkoterminowych zaci¹gniêtych przez Zarz¹d Gminy, na
pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru bud¿etu gminy do kwoty 100.000 z³

§2

§ 11

1. Okrela siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 50.000 z³.
2. Okrela siê wydatki na realizacjê zadañ okrelonych
w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych w kwocie 50.000 z³.

Upowa¿nia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie gminy, polegaj¹cych
na przeniesieniach wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
2) przekazania uprawnieñ do dokonywania zmian w bud¿ecie, w zakresie okrelonym w pkt 1, kierownikom
jednostek organizacyjnych gminy.

§3
Zobowi¹zania przypadaj¹ce do sp³aty w 2002 r. z tytu³u po¿yczek i kredytów 463.515 z³.
Deficyt bud¿etu, po uwzglêdnieniu sp³at zobowi¹zañ,
okrela siê w kwocie 462.347 z³.
Zestawienie róde³ przychodów i rozchodów zwi¹zanych z finansowaniem deficytu bud¿etu gminy przedstawia za³¹cznik Nr 5*.
§4
Ustala siê dochody i wydatki z zakresu administracji
rz¹dowej zlecone gminie w kwocie 502.695 z³ zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 6*.

§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2002 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
T. Lisowski

* Za³¹czników nr 1-12 nie publikuje siê.
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