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POROZUMIENIE
Nr BM-KSP/5042/66/04
zawarte w Warszawie
w dniu 8 listopada 2004 r.
Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203
poz.1966) strony:
Minister Edukacji Narodowej i Sportu, zwany dalej
Zleceniodawcą, reprezentowany przez:
Agnieszkę Dybowską – Dyrektora Biura
ds. Młodzieży
oraz Gmina Miasto Gdańsk,
z siedzibą: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP: 583-00-11-969, Regon: 000598463,
zwany dalej Zleceniobiorcą, którego reprezentuje:
Waldemar Nocny – Zastępca Prezydenta
Miasta Gdańska
zawierają porozumienie następującej treści:
§1
1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji pn:
— „Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w
placówkach wychowania pozaszkolnego”
W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do:
— przeprowadzenie warsztatów (zakończonych
ewaluacją)
— przygotowanie materiałów programowo – dydaktycznych
— przygotowanie programu towarzyszącego związanego z tematem konferencji
2. Odpowiedzialnym za zorganizowanie imprezy
będzie Ewa Wilczek-Majorkowska – Dyrektor
Pałacu Młodzieży w Gdańsku
3. Konferencja odbędzie się w dn. 18-21.11.04 w
Gdańsku. Uczestnikami będą nauczyciele oraz
instruktorzy pracujący w placówkach wychowania
pozaszkolnego.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji powierzonego
mu zadania, w tym do zapewnienia uczestnikom

imprezy warunków bezpieczeństwa wynikających
z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
5. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody mające związek z dotowanym
zadaniem.
§2
1. Zleceniodawca na cel wskazany w § 1 ust. 1 przekaże Zleceniobiorcy dotację w kwocie 10 000,-zł.
(dziesięć tysięcy zł.), z części 30, działu 801,
rozdziału 80195, § 2020, budżetu Ministerstwa, w
terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszego porozumienia przez strony. Dotacja zostanie przekazana
na konto:
— Bank Millennium S.A. 41 11602202 0000 0000
6189 9646.
2. Wzrost kosztów zadania nie daje Zleceniobiorcy
podstaw do żądania zwiększenia kwoty dotacji.
§3
1. Rozliczenie dotacji nastąpi do dnia 1.12.2004 r.
2. Podstawą rozliczenia będzie przyjęcie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego. Wzór sprawozdania finansowego stanowi
załącznik nr 1.
§4
1. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega
zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie do 28 lutego następnego roku.
2. Odsetki nalicza się odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa lub stwierdzenia
nieprawidłowego naliczenia dotacji.
3. W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokości zwrotowi do budżetu państwa podlega ta
część dotacji, która została nadmiernie pobrana.
4. Skutkiem niewykorzystania dotacji będzie obowiązek jej zwrotu w części w jakiej zadanie nie zostało
wykonane, w terminie 60 dni od daty zakończenia
przedsięwzięcia, na konto Zleceniodawcy:
— NBP 0/0 Warszawa, nr 12101010100031282230
000000.
§5
1. Zmiana warunków porozumienia bez zgody Zleceniodawcy jest niedopuszczalna. Wszelkie zmiany
treści porozumienia dla swej ważności wymagają
formy pisemnej.
§6
1. Załączniki stanowią integralną część porozumienia.
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§7

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§8
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Pomorskiego.
Zleceniobiorca

Zleceniodawca

Zastępca Prezydenta
Miasta Gdańska
W. Nocny

p.o. Dyrektor Biura
A. Dybowska
Główny Ksiegowy
M. Klimkowska – Bil
Załącznik Nr 1

KALKULACJA ROZLICZENIA FINANSOWEGO
kosztów realizacji zadania .................................................
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Załącznik nr 2
Załącznik do „Porozumienia”
Sprawozdanie merytoryczne – opisowe z realizacji Porozumienia Nr .............................z dnia .............................
należy sporządzić wg. wymienionych nizej punktów:
1. Nazwa zadania
2. Miejsce i termin realizacji
3. Liczba uczestników
4. Sposób rekrutacji, warunki zakwaterowania i wyżywienia
5. Szczegółowy opis zrealizowanego zadania:
a) opis problemu
b) zakres rzeczowy
c) cel zadania
d) program: np. edukacyjny, turystyczny, kulturalny, rekreacyjny
e) formy i metody pracy sprzyjające realizacji zadania
f) wartości edukacyjne, zdrowotne, poznawcze, wychowawcze, profilaktyczne itp.
g) nowatorskie, interesujące rozwiązania w zakresie organizacji czasu wolnego
h) szczegółowy opis efektów zrealizowanego zadania
6. Informacja o kadrze (przygotowanie zawodowe)

Pieczęć Zlecenibiorcy

(miejscowość, data)
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INFORMACJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
dotycząca decyzji
z dnia 17 grudnia 2004 r.
Nr OGD–4210-119(19)/2004/9658/IV/BP i
Nr OGD–4210-120(19)/2004/ 9658/III/BP
o umorzeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, sporządzonej przez
„Gminną Energetykę Cieplną” Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach oraz umorzeniu postępowania
w sprawie zmiany okresu obowiązywania taryfy
dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki z dnia 18 sierpnia 2003 r.
Nr OGD-820/9658-A/8/2003/III/SK
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, iż na
podstawie art. 105 § 2 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504
z późn. zm.) na wniosek „Gminnej Energetyki Cieplnej”
Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach w dniu 17 grudnia

2004 r. zostały umorzone postępowania administracyjne
w sprawie zatwierdzenia kolejnej taryfy dla ciepła, ustalonej przez ww. przedsiębiorstwo energetyczne oraz w
sprawie zmiany okresu obowiązywania poprzedniej taryfy
dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE dnia
18 sierpnia 2003 r. Nr OGD-820/9658-A/8/2003
/III/SK.
Z upoważnienia
Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
M. Szatybełko-Połom
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Informacja o przedsiębiorcy
ubiegającym się o koncesję
Nr OWA – 4140 – 47(7)/2004/12751/El
z dnia 10 grudnia 2004 r.
Pismem z dnia 23 października 2004 r., uzupełnionym
w dniu 7 grudnia 2004 r. Przedsiębiorca: „POLBRAND”

Poz. 3, 4

—5—

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Zawiszy 12, zwrócił się do Urzędu
Regulacji Energetyki z wnioskiem o udzielenie koncesji
na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.
Przedsiębiorca: „POLBRAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie został
wpisany w dniu 10 stycznia 2003 r. do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146273.
W uzasadnieniu wniosku Przedsiębiorca:
— poinformował, że zamierza prowadzić działalność
koncesjonowaną za pomocą kotłowni i sieci ciepłowniczych (zlokalizowanych na terenie Dobrego Miasta - województwo warmińsko- mazurskie,
Sztutowa i Kopytkowa - województwo pomorskie),
za pomocą których działalność koncesjonowaną prowadzi aktualnie spółka VT – ENERGO
Sp. z o.o.,
— poinformował, że na terenie Dobrego Miasta
zlokalizowana jest kotłownia składająca się z
6 kotłów wodnych, opalanych miałem węgla
kamiennego o łącznej mocy cieplnej zainstalowanej 34,9 MW oraz sieć ciepłownicza wodna
wysokoparametrowa,
— poinformował, że na terenie każdej z miejscowości: Kopytkowo i Sztutowo, zlokalizowana jest
kotłownia składająca się z 3 kotłów wodnych,
opalanych węglem kamiennym o mocy cieplnej
zainstalowanej 1,59 MW oraz sieć ciepłownicza
wodna niskoparametrowa,
— przedłożył kopię umowę przyrzeczenia sprzedaży obiektów energetycznych na terenie
Sztutowa i Kopytkowa, zawartą w październiku
2004 r. pomiędzy aktualnym koncesjonariuszem
– VT-ENERGO Sp. z o.o. oraz Panem Janem
Konarzewskim – jedynym wspólnikiem spółki
POLBRAND Sp. z o.o. oraz Prezesem Zarządu
VT-ENERGO Sp. z o.o.,
— przedłożył kopię umowę przyrzeczenia sprzedaży obiektów energetycznych na terenie Dobrego
Miasta, zawartą w październiku 2004 r. pomiędzy aktualnym koncesjonariuszem -VT-ENERGO
Sp. z o.o. oraz spółką POLBRAND Sp. z o.o.
– z umowy tej wynika, że warunkiem zawarcia
umowy ostatecznej sprzedaży jest uzyskanie
przez kupującego kredytu inwestycyjnego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U.
Nr 54, póz. 348 z późn. zm.), na wniosek Strony, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
udzielenia ww. przedsiębiorcy koncesji na wskazany
we wniosku zakres działalności.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
oddziału Centralnego
Urzędu Regulacji Energetyki
w Warszawie
K .Gromczyńska
Warszawa, dnia 10 grudnia 2004 r.
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INFORMACJA
Nr OGD – 5111 – 15(19)/2004/DS.
z dnia 17 grudnia 2004 r.
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki rozstrzygającej spór, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.).
W dniu 4 listopada 2004 r. Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki decyzją Nr OGD – 5111 – 15(18)/2004/DS
rozstrzygnął spór pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową
przy ul. Kamiennej 1 w Kwidzynie a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. z siedzibą
w Kwidzynie, dotyczący odmowy zmiany treści umowy
sprzedaży ciepła. W związku z niezłożeniem odwołania
przez żadną ze stron od niniejszej decyzji, stała się ona
prawomocna.
Z upoważnienia
Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
M. Szatybełko-Połom
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INFORMACJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
dotycząca decyzji
z dnia 20 grudnia 2004 r.
Nr OGD – 4210 – 26(14)/2004/3819/II/CW
o umorzeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła, sporządzonej przez Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej „FLUPAL” Spółka z o.o. z siedzibą
w Słupsku
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, iż
na podstawie art. 105 § 2 oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504 z późn. zm.), na wniosek Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej „FLUPAL” Spółka z o. o. z siedzibą
w Słupsku, w dniu 20 grudnia 2004 r. zostało umorzone
postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła, ustalonej przez ww. przedsiębiorstwo
energetyczne.
Z upoważnienia
Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
M. Szatybełko-Połom

Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do
publicznej wiadomości oraz ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska – Józefiak

7
UCHWAŁA Nr XXVII/251/2004 r.
Rady Miejskiej Redy
z dnia 15 września 2004 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2000 r. Nr 71
poz. 838 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii Zarządu
Powiatu Wejherowskiego Rada Miejska Redy uchwala
co następuje:
§1
Zalicza się ulice wyszczególnione w załączniku
Nr 1 do uchwały do kategorii dróg gminnych.
Położenie dróg wymienionych w załączniku Nr 1 do
uchwały określa załącznik graficzny Nr 2* do uchwały.
§2
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.

Gdańsk, dnia 20 grudnia 2004 r.
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OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 21 grudnia 2004 r.

§3
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po
14 dniach od daty ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Redy
J. Madej

w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Malborskiego
Na podstawie art. 182 i art. 183 w związku z art. 194
ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055) Komisarz Wyborczy w Gdańsku podaje do powszechnej wiadomości,
że Rada Powiatu Malborskiego stwierdziła w okręgu
wyborczym Nr 3 wygaśnięcie mandatu radnego Tadeusza BILIŃSKIEGO z listy Nr 8 – KWW Porozumienie
Samorządowe oraz postanowiła o wstąpieniu na jego
miejsce Tadeusza KACZORKA kandydata z tej samej
listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą
liczbę głosów i nie utracił prawa do nabycia mandatu.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Redy
Nr XXVII/251/2004
z dnia 15 września 2004 r.
Wykaz ulic, które zalicza się do dróg gminnych :
1. Grażyny Bacewicz,
2. Bezowa,
3. Bratkowa,
4. Chabrowa,
5. Chmielna,
6. Fryderyka Chopina,
7. Drużynowa,
* Załącznika Nr 2 nie publikuje się

Poz. 7, 8
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8. Fiołkowa,
9. Irysowa,
10. Jęczmienna,
11. Kalinowa,
12. Kamienna,
13. Krokusowa,
14. Letnia,
15. Witolda Lutosławskiego,
16. Feliksa Nowowiejskiego,
17. Obozowa,
18. Michała Ogińskiego,
19. Owocowa,
20. Pogodna,
21. Prosta,
22. Rajdowa,
23. Różana,
24. Rumiankowa,
25. Adama Świerzyńskiego,
26. Willowa,
27. Wodniaków,
28. Zielna.
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§2
1. Miasto Sopot zobowiązuje się do ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej w
łącznej kwocie świadczeń przysługujących rodzinie
zastępczej wynikających z decyzji administracyjnych.
2. Powiat Gdański zobowiązuje się do niezwłocznego
przekazywania Miastu Sopot kopii decyzji o przyznaniu świadczeń rodzinie zastępczej i jej zmian.
§3
1. Powiat Gdański przekaże Miastu Sopot do 15 dnia
każdego miesiąca, zestawienie – notę księgową za bieżący miesiąc zawierającą następujące dane:
imię i nazwisko dziecka, imiona, nazwisko, adres
zamieszkania rodziny zastępczej, kwotę należności
za każde dziecko.
2. Miasto Sopot zobowiązuje się do przekazania
Powiatowi Gdańskiemu należnej kwoty wydatków,
o której mowa w §2 ust.1 Porozumienia, w terminie
14 dni od otrzymania zestawienia – noty, o której
mowa w ust. 1
§4

POROZUMIENIE POWIATÓW
zawarte
w dniu 30 listopada 2004 r.
pomiędzy Powiatem Gdańskim z siedzibą w
Pruszczu Gdańskim, reprezentowanym przez:

1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Porozumienie może być rozwiązywane przez każdą
ze stron z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego roku
budżetowego.
§5

Bogdana Dombrowskiego – Starostę Gdańskiego
Ryszarda Świlskiego – Wicestarostę
A Miastem Sopot z siedzibą w Sopocie,
ul. Kościuszki 25/27
reprezentowanym przez:

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz inne przepisy obowiązujące.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia,
pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w formie aneksu.
§6

Jacka Karnowskiego – Prezydenta Miasta Sopotu
Powiat Gdański, realizując uchwałę Nr XXI/115/04
Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 listopada 2004 r.
oraz Miasto Sopot, realizując uchwałę Nr XXI/367/2004
Rady Miasta Sopotu z dnia 29.10.2004 r. zawarły Porozumienie o następującej treści:
§1
1. Miasto Sopot powierza a Powiat Gdański przyjmuje
wykonanie zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta
Sopotu w rodzinach zastępczych zamieszkałych na
terenie powiatu gdańskiego.
2. Szczegółowy zakres zadania obejmujący między
innymi: dane osobowe dzieci, rodzin zastępczych,
kwoty należne na realizację zadania określane będą
każdorazowo w drodze umowy cywilno-prawnej
zawieranej przez upoważnione zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby.

1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Porozumienie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 10 września 2004 roku.
§7
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Starosta
B. Dombrowski

Prezydent Miasta
J. Karnowski

Wicestarosta
R. Świlski

Skarbnik Miasta
Z. Semmerling
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