DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Nr 13
Gdańsk, dnia 10 lutego 2005 r.
TREŚĆ:
Poz:

UCHWAŁY RADY MIASTA GDYNI:

274 — Nr XXVI/616/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych oraz ich obciążania ............................................................................................. 574
275 — Nr XXVI/604/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych
przez Gminę Miasto Gdynia................................................................................................................ 574
276 — Nr XXVI/607/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 16
w Gdyni ul. Chabrowa 43.................................................................................................................... 580
277 — Nr XXVI/608/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 33
w Gdyni ul. Godebskiego 8 ................................................................................................................. 580
278 — Nr XXVI/611/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 3 w Gdyni
ul. Gospodarska 1 .............................................................................................................................. 580
279 — Nr XXVI/606/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/536/04 Rady Miasta
Gdyni z 22 września 2004 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku szkolnym 2004/2005 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego ............................................... 580
280 — Nr XXVI/614/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 20 w Gdyni
ul. Jowisza 60..................................................................................................................................... 581
281 — Nr XXVI/612/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 14 w Gdyni ul. Płk.
Dąbka 207 ......................................................................................................................................... 582
282 — Nr XXVI/613/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 19 w Gdyni
ul. Nagietkowa 73 ............................................................................................................................... 582
283 — Nr XXVI/609/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 47
w Gdyni ul. Nagietkowa 73 ................................................................................................................. 582
284 — Nr XXVI/610/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 37
w Gdyni ul. Wiczlińska 93 oraz obwodu Szkoły Podstawowej Nr 48 w Gdyni ul. Jowisza 60............... 582
285 — Nr XXVI/598/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok
2005 .................................................................................................................................................. 583
UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU:
286 — Nr 14/I/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Kościerzyna ................................... 584
287 — Nr 12/III/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Sztutowo ..................................... 585
288 — Nr 13/III/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Brusy .......................................... 585
289 — Nr 14/III/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Luzino ......................................... 586
290 — Nr 15/III/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Czarna Woda.............................. 587
291 — Nr 16/III/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego gminy Słupsk ......................................... 587
292 — Nr 17/III/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego gminy Przechlewo .................................. 588
293 — Nr 18/III/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego miasta Kwidzyna........................................................................................................................ 589
294 — Nr 19/III/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Damnica .......................................................................................................................... 589
(ciąg dalszy spisu treści na stronie następnej)

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 13

Poz. 274 i 275

— 574 —

295 — Nr 20/III/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Puck ................................................................................................................................ 590
296 — Nr 21/III/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Stara Kiszewa ................................................................................................................. 590
297 — Nr 22/III/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Powiatu Malborskiego................................................................................................................ 591
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO:
298 — Nr 4/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy
maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2005 roku w województwie
pomorskim.......................................................................................................................................... 591

274
UCHWAŁA Nr XXVI/616/04
Rady Miasta Gdyni
z 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zasad oddawania w dzierżawę lub najem
nieruchomości gminnych oraz ich obciążania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
Nr 142 z 2001, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta
Gdyni uchwala co następuje:
§1
1. Nieruchomości gruntowe tworzące zasób gminny
nieruchomości mogą być oddawane w dzierżawę i
najem, gdy nie są przeznaczone do zbycia w najbliższym czasie, zaś oddanie w dzierżawę lub najem nie
zakłóci realizowanych i projektowanych przez gminę
zadań publicznych.
2. Umowy na oddanie w dzierżawę lub najem powinny
być zawarte na czas określony z oświadczeniem o
poddaniu dzierżawcy egzekucji w trybie określonym
przepisami prawa. Umowy na czas nieokreślony
mogą być zawierane tylko w przypadkach uzasadnionych gospodarczo lub celami dzierżawy. Umowy
powinny określać okoliczności które będą podstawą
jej wcześniejszego rozwiązania niż termin ich umownego zakończenia oraz termin wypowiedzenia umów
zawartych na czas nie określony.
3. Zabudowa nieruchomości oddanej w dzierżawę lub
najem i jej charakter powinna być uzależniona od
zgody gminy. Zabudowa nieruchomości dokonana
zgodnie z umową powinna zostać usunięta najpóźniej w dacie wydana nieruchomości gminie po zakończonej umowie. Pozostawienie zabudowy może mieć
miejsce tylko wtedy gdy umowa tak stanowi. Zwrot
nakładów jest możliwy tylko wtedy gdy jest to uzasadnione gospodarczo lub zabudowa wykorzystana
będzie dla realizacji zadań publicznych gminy.
4. Ustalony w umowie czynsz dzierżawny i czynsz
najmu, powinien być waloryzowany w stopniu zapewniającym realną jego wartość.
§2
1. Obciążanie gminnych nieruchomości gruntowych
ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci: użytkowania, służebności, zastawu i hipoteki może mieć
miejsce tylko w przypadkach gdy nie utrudni to realizacji zadań publicznych gminy.
2. Gmina może obciążyć nieruchomości gruntowe
zastawem lub hipoteką na rzecz instytucji finanso-

wych, jeśli stanowi to zabezpieczenie uzyskanych od
tych instytucji pożyczek i kredytów na potrzeby zadań
realizowanych przez gminę. Ustanowienie zastawu i
hipoteki na nieruchomości może mieć miejsce tylko na
potrzeby komunalnych osób prawnych realizujących
zadania publiczne.
3. Ustanowienie użytkowania i służebności może nastąpić na rzecz każdej osoby, jeśli jest to niezbędne dla
obsługi jej nieruchomości, a inny sposób zabezpieczenia tej obsługi jest co najmniej utrudniony. Ustanowienie użytkowania i służebności jest odpłatne.
4. Ustanowienie użytkowania i służebności powinno mieć
charakter czasowy, chyba, że treść i cel użytkowania
i służebności wskazują na potrzebę ich ustanowienia
na czas nie określony.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.
§4
1. Uchyla się uchwałę Nr XXI/517/97 Rady Miasta
Gdyni z 26 lutego 1997 r. w sprawie określenia zasad
wydzierżawiania przez Zarząd Miasta nieruchomości
stanowiących własność Gminy Gdynia.
2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
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UCHWAŁA Nr XXVI/604/04
Rady Miasta Gdyni
z 22 grudnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Gdynia”.
Działając na podstawie art. 7, ust. 1 pkt 8 i art.
18,ust. 2,pkt 15 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn.: Dz. U. z
2001 r., Nr 142, poz. 1591. z późniejszymi zmianami) oraz
art. 4,ust. 1, pkt 1 i art. 12,pkt 11 ustawy o samorządzie
powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.(tekst. jedn.; Dz.U.
z 2001 r. Nr 142,poz. 1592 z późniejszymi zmianami), w
związku z art. 30, ust. 6 i ust. 6a ustawy Karta Nauczy-
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ciela z 26 stycznia 1982 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do
dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania
dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych
warunków pracy stanowiących przyznanie dodatku za
warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000 r. Nr 39,
poz. 455 z póżniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala, co następuje:

wysługę lat określa Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki
wynagrodzenia zasadniczego za jedna godzinę
przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych
zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków
pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku
za warunki pracy oraz szczególnych przypadków
zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów
uprawniających do dodatków za wysługę lat ( Dz. U.
Nr 39, poz. 455 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).

§1

§4

Regulamin określa wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy.

DODATEK MOTYWACYJNY
1. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego za
osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wysoką ocenę pracy, podejmowanie dodatkowych zadań, zaangażowanie w realizację czynności i
zajęć, o których mowa w art. 42, ust. 2, pkt 2 i 3 Karty
nauczyciela:
1) dla nauczycieli - do 300 zł. miesięcznie, nie mniej
niż 50.-zł.;
2) dla wicedyrektorów:
a) szkół/placówek: - do 350.- zł miesięcznie;
b) przedszkoli: - do 300.-zł. miesięcznie;
3) dla dyrektorów - do 1.000 zł. miesięcznie.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, uwzględniając przy tym osiągnięcia nauczyciela
w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyznanie
dodatku.
3. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły/placówki, a dyrektorowi - Prezydent Miasta
Gdyni.
4. Szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom określa załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
5. Szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorowi określa załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
6. W funduszu płac szkół/ placówek zabezpiecza się
środki w wysokości 65.- zł. na jeden etat, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli.
Środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół/
placówek organ prowadzący zabezpiecza odrębnie.

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie
się przez to nauczycieli, wychowawców i innych
pracowników pedagogicznych zatrudnionych w
przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo
– wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach doskonalenia nauczycieli,
poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
2) szkołach bez bliższego określenia – rozumie się
przez to szkoły każdego typu, przedszkola, placówki
oświatowo – wychowawcze, placówki opiekuńczowychowawcze, placówki doskonalenia nauczycieli,
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, prowadzone
przez Gminę Miasto Gdynia;
3) rodzicach – rozumie się także prawnych opiekunów
dziecka;
4) uczniach – rozumie się także wychowanków i słuchaczy;
5) oddziale –rozumie się także grupę wychowawczą,
jednostkę lekcyjną realizowaną w ciągu tygodnia w
szkole artystycznej I stopnia;
§3
1. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:
— wynagrodzenia zasadniczego;
— dodatków:
a) za wysługę lat;
b) motywacyjnego;
c) funkcyjnego;
d) za warunki pracy;
— wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw;
— nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych.
2. Stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz
szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za

§5
DODATKI FUNKCYJNE
1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są
nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły
albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w
statucie szkoły;
2) wychowawstwo klasy;
3) sprawowanie funkcji opiekuna stażu.
2. Wysokość dodatków funkcyjnych określa załącznik nr
3 do niniejszej uchwały.
3.
1) Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego,
uwzględnia się:
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a) łączną liczbę oddziałów ( grup) - dla dyrektora
szkoły;
b) równoważnikiem jednego oddziału jest 40 jednostek lekcyjnych realizowanych w ciągu tygodnia
– dla dyrektora szkoły artystycznej I stopnia;
2) Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca – od tego dnia.
3) Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko na
czas określony, traci prawo do dodatku z upływem
tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania
– z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca – od tego dnia.
4) Dodatek funkcyjny nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, nie przysługuje
w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w
pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienie z innych powodów obowiązków,do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli
zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
5) Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od
pierwszego dnia miesiąca następującego po dwóch
miesiącach zastępstwa.
4.
1) Dodatek funkcyjny nauczyciela, któremu powierzono wychowawstwo klasy ( grupy), wypłaca się miesięcznie z góry. Dodatek ten wypłaca się za okres
pełnienia funkcji oraz za inne okresy, o ile wynika
to z przepisów szczególnych.
2) W razie powierzenia funkcji wychowawcy lub
zaprzestania jej sprawowania w ciągu miesiąca,
nauczyciel otrzymuje dodatek z tego tytułu proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim
wypadku wysokość dodatku ustala się dzieląc
stawkę miesięcznego dodatku przez 30 i mnożąc
przez liczbę dni kalendarzowych, przypadających
w okresie przepracowanym.
3) Nauczycielowi przedszkola przysługuje dodatek
tylko za jeden oddział ( grupę), niezależnie od
liczby oddziałów ( grup), w których prowadzi zajęcia. Nauczycielowi, o którym mowa wyżej, zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć, przysługuje
dodatek funkcyjny w wysokości proporcjonalnej do
wymiaru zatrudnienia.
5. Dodatek funkcyjny nauczycieli, o których mowa w § 5,
ust. 1, pkt 3, wypłaca się odpowiednio według zasad
określonych w § 5, ust. 3, pkt 2 – 4 niniejszej uchwały.
§6
DODATKI ZA WARUNKI PRACY
Nauczycielom pracującym w trudnych i uciążliwych
warunkach pracy, przysługuje z tego tytułu dodatek za
warunki pracy. Wysokość dodatków z tego tytułu oraz
warunki ich przyznania określa załącznik nr 4.

§7
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNE ZASTĘPSTWA
W szczególnych wypadkach podyktowanych koniecznością jak najlepszej realizacji programu dydaktycznego
lub wychowawczego nauczyciel bądź inny pracownik
pedagogiczny posiadający właściwe kwalifikacje, może
być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach
ponadwymiarowych, których liczba nie może przekroczyć
1 obowiązującego pensum godzin.
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
(stałą lub wynikającą z realizacji doraźnych zastępstw)
ustala się dzieląc stawkę osobistego wynagrodzenia
zasadniczego ( łącznie z dodatkami za trudne i uciążliwe warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w
ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela, o której mowa w pkt 1, uzyskuje
się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin. W ten
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w
środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w
których nauczyciel nie mógł zrealizować z przyczyn
leżących po stronie pracodawcy w związku z:
a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub
mrozów;
b) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy, umieszczone w planie pracy szkoły;
c) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień
— traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.
5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w czasie rekolekcji – traktuje się
również jako godziny faktycznie odbyte.
6. Dla ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych w
tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni
ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku
tygodnia – przyjmuje się obowiązkowy, tygodniowy
wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub 1/4 gdy
dla nauczyciela ustalono 4– dniowy tydzień pracy) za
każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy
lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak
większa niż liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym.
7. Nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze
nie można przydzielać godzin ponadwymiarowych,
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chyba że wynikają one z siatki godzin nauczanego
przedmiotu.
8. Nauczycielowi ( który nie pełni stanowiska kierowniczego) mogą być przydzielone godziny doraźnych
zastępstw zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
9. Wynagrodzenie za doraźne godziny zastępstw,wypłaca się wyłącznie za godziny faktycznie przepracowane, według stawki osobistego zaszeregowania, z
uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny doraźnych zastępstw wypłacane jest z dołu.
§8
NAGRODY I INNE ŚWIADCZENIA
WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY
1. W budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy się
fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w wysokości 1% planowanego
rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń:
1) Fundusz nagród w wysokości 80% przekazywany
jest bezpośrednio do budżetów szkół z przeznaczeniem na nagrody dyrektora. Kryteria i tryb przyznawania w/w nagród określa Uchwała Nr XXIV/547/04
Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r.
2) Fundusz nagród w wysokości 20% przeznacza się
na Nagrody Prezydenta. Kryteria i tryb przyznawania w/w nagród określa Uchwała Nr XXIV/546/04
Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r.
2. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o
zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.Nr 19, poz. 239) nauczyciele, którzy w dniu wejścia w życie ustawy otrzymali
dodatki specjalistyczne, zachowują do nich prawo do
czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, w wysokości i na zasadach obowiązujących w
dniu wejścia w życie ustawy tj. rozporządzenia MEN
z dnia 19 lutego 1997 r. w sprawie wynagradzania
nauczycieli (Dz. U. Nr 29, poz. 160 z późn. zm.):
1) I stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie
II klasy - 30.-zł. miesięcznie;
2) II stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie
I klasy – 47.- zł miesięcznie;
3) III stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie
klasy mistrzowskiej – 66.- zł. miesięcznie;
4) za posiadanie stopnia naukowego doktora –
83.- zł; stopnia naukowego doktora habilitowanego –
122.-zł.
3. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której
zajęcia odbywają się w pięcio – dniowym cyklu,
który w dniu wolnym od pracy realizuje planowane
i odpowiednio udokumentowane zorganizowane
zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze
a nie otrzymuje za ten dzień innego dnia wolnego,
przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie
przepracowane godziny ponadwymiarowe nie więcej
jednak niż za cztery godziny.
4. Nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze,
sprawującemu w dniu wolnym od pracy nadzór nad
przebiegiem zajęć dydaktyczno – wychowawczych i

opiekuńczych nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe
wynagrodzenia.
5. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze
godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego w umowie
o pracę. W/w nauczycielowi można przyznać wyłącznie godziny doraźnych zastępstw.
6. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także
za inne okresy, za które na podstawie odrębnych
przepisów nie przysługuje wynagrodzenie. Stawkę
wynagrodzenia za jeden dzień niewykonywania
pracy z w/w przyczyn ustala się dzieląc wszystkie
składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez 30.
Wysokość wynagrodzenia za okres o którym mowa,
oblicza się mnożąc dni niewykonywania pracy przez
stawkę wyżej określoną.
§9
Niniejszy regulamin został uzgodniony ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, tj:
— Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni;
— Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdyni.
§ 10
Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania z
niniejszym regulaminem radę pedagogiczną oraz przekazanie uchwały pozostałym organom szkoły.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.
§ 12
Traci moc Uchwała Nr II/12/2002 Rady Miasta Gdyni
z 27 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków za
wysługę lat dla pracowników pedagogicznych samorządowych placówek oświatowych, dodatków funkcyjnych i motywacyjnych oraz dodatków za warunki pracy,
wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźne
zastępstwa i nagrody oraz inne świadczenia wynikające
ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego.
§ 13
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/604/04
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom szkół/placówek
I. Dodatek motywacyjny można przyznać nauczycielowi,
który:
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1. osiąga dobre wyniki w pracy dydaktycznej z uczniami uzdolnionymi, potwierdzone efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach i olimpiadach lub mającymi trudności w
nauce;
2. inspiruje rozwój osobowości uczniów, kształtuje
ich samodzielność, inicjuje odkrywczość, rozwija
uzdolnienia i zainteresowania, opiekuje się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami
uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;
3. wychowuje w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka oraz uczciwości i solidarności,
uczy odpowiedzialności ; umiejętnie rozwiązuje
problemy wychowawcze uczniów we współpracy
z ich rodzicami;
4. aktywnie poszukuje różnorodnych form współpracy z rodzicami, organizuje udział rodziców w życiu
placówki, rozpoznaje środowisko wychowawcze
uczniów, aktywnie i efektywnie działa na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
5. przygotowuje uroczystości szkolne, a także imprezy
kulturalne, sportowe rekreacyjne dla wychowanków
i środowiska lokalnego, organizuje i uczestniczy w
wycieczkach szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych
np.: wyjścia do teatru, kina muzeum;
6. zapobiega przejawom patologii społecznej wśród
dzieci i młodzieży oraz umiejętnie rozwiązuje problemy wychowawcze;
7. doskonali swój warsztat pracy, rozwija własną
osobowość poprzez samokształcenie i udział w
zorganizowanych formach doskonalenia, prowadzi lekcje otwarte w ramach zespołu przedmiotowego, przejawia inne formy aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli;
8. rzetelnie i terminowo prowadzi dokumentację szkolną;
9. aktywnie uczestniczy w realizacji różnorodnych
zadań statutowych szkoły;
10. uczestniczy w pracach państwowej komisji
egzaminacyjnej powołanej w szkole w celu przeprowadzenia egzaminu dojrzałości lub komisji
egzaminacyjnej powołanej w szkole zasadniczej
i szkole średniej zawodowej do przeprowadzenia
egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego.
II. Wysokość dodatku motywacyjnego może być zmieniona w przypadku okoliczności uzasadniającej jego
zwiększenie lub zmniejszenie. Decyzja w tej sprawie
może być podjęta w każdym czasie z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca, następującego
po decyzji dyrektora szkoły.
III. Zwiększenie, zmniejszenie lub pozbawienie dodatku
motywacyjnego może nastąpić z inicjatywy:
1. organu prowadzącego;
2. organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3. rady pedagogicznej lub rady szkoły i rady rodziców;
4. zakładowych organizacji związkowych.
Wystąpienie o zwiększenie, zmniejszenie lub
pozbawienie dodatku motywacyjnego – wymaga
pisemnego uzasadnienia. Ostateczną decyzję
podejmuje dyrektor szkoły.
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IV. Dodatek motywacyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nauczyciel
pełniący stanowisko kierownicze w szkole inne niż
dyrektor, zaprzestał pełnienia funkcji lub korzysta z
urlopu dla poratowania oraz w okresie przebywania
w stanie nieczynnym.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/604/04
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół/placówek
I. Tworzenie jak najlepszych warunków dla działalności
dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły/
placówki, w szczególności:
1. wyróżniające osiągnięcia szkoły w realizacji programów dydaktycznych i wychowawczych;
2. tworzenie i realizowanie indywidualnych programów wychowawczych dostosowanych do potrzeb
środowiska, w którym funkcjonuje placówka;
3. otwartość na uczniów/wychowanków o szczególnych potrzebach edukacyjnych;
4. podnoszenie kwalifikacji oraz samokształcenie w
doskonaleniu własnych umiejętności pedagogicznych;
5. twórcze i systematyczne prowadzenie nadzoru
pedagogicznego;
6. inspirowanie nauczycieli do tworzenia i realizowania programów autorskich;
7. podejmowanie aktywnych działań w zakresie pracy
z uczniem zdolnym i utalentowanym oraz niepełnosprawnym lub trudnym w ramach grup rówieśniczych i szkoły ogólnodostępnej;
8. stwarzanie warunków do aktywności uczniów w
miejskich, regionalnych i ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach
sportowych;
9. inspirowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji.
II. Znaczenie i osiągnięcia społeczne szkoły/placówki w
środowisku lokalnym, w szczególności:
1. twórcze realizowanie polityki oświatowej gminy;
2. realizacja koncepcji szkoły/placówki otwartej dla
środowiska lokalnego i wykorzystywanie inicjatyw
płynących od mieszkańców osiedla lub dzielnicy;
3. poszerzanie działalności pozalekcyjnej w ramach
środków pozabudżetowych;
4. aktywne podejmowanie działań na rzecz dzieci i
młodzieży zagrożonej patologią społeczną;
5. aktywność w realizacji współpracy międzyszkolnej
( w tym międzynarodowej).
III. Wzorowe zarządzenie szkołą/placówką, w szczególności:
1. kompetentne kierowanie zespołem pracowniczym
i odpowiedzialne prowadzenie polityki kadrowej;
2. tworzenie dobrego klimatu pracy, właściwych stosunków międzyludzkich i umiejętne rozwiązywanie
konfliktów; stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników i wyników ich
pracy, a dla ich zapewnienia bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa dot. m.in. zatrudnia-

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 13

— 579 —

nia małżonków oraz osób pozostających ze sobą
w stosunku pokrewieństwa itp.
3. prawidłowa realizacja postanowień ustawy o finansach publicznych oraz wytycznych w tym zakresie,
przekazanych przez organ prowadzący;
4. właściwe gospodarowanie środkami publicznymi i
dbałość o powierzone mienie;
5. rzetelne planowanie finansowe i terminową realizację sprawozdawczości rachunkowej oraz każdej
innej, związanej z funkcjonowaniem szkoły/
placówki;
6. prawidłowe realizowanie postanowień ustawy o
zamówieniach publicznych;
7. konstruktywne współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w placówce w zakresie obowiązującym pracodawcę.
IV. Wysokość dodatku motywacyjnego może być zmieniona w przypadku okoliczności uzasadniającej jego
zwiększenie lub zmniejszenie. Decyzja w tej sprawie
może być podjęta w każdym czasie z mocą obowiązująca od pierwszego dnia miesiąca, następującego
po decyzji Prezydenta Miasta Gdyni.
V. Stwierdzenie poważnych nieprawidłowości dotyczących nadzoru pedagogicznego lub narażających
budżet gminy na straty, powoduje pozbawienie w
całości przyznanego dodatku motywacyjnego, w terminie określonym w pkt. IV niniejszego załącznika.
VI. Zwiększenie, zmniejszenie lub pozbawienie dodatku
motywacyjnego może nastąpić na wniosek:
1. organu prowadzącego;
2. organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3. rady pedagogicznej lub rady szkoły i rady rodziców;
4. zakładowych organizacji związkowych.
VII.Dodatek motywacyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym dyrektor
zaprzestał pełnienia funkcji lub korzysta z urlopu dla
poratowania zdrowia.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/604/04
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora placówki albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki i zatwierdzone przez organ prowadzący oraz
nauczycielom, którym powierzono funkcje: wychowawcy klasy, doradcy metodycznego, opiekuna
stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości
określonej w poniższej tabeli:
STANOWISKA KIEROWNICZE:
kwota w stosunku miesięcznym
I. Dyrektor:
1) przedszkola liczącego:
a) do 4 oddziałów – 750.-zł.
b) 5 i więcej oddziałów – 850.-zł.
2) szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zespołu szkół
( w skład którego wchodzi szkoła podstawowa oraz
gimnazjum), liczącej:
a) do 8 oddziałów – 780.- zł.
b) 9 – 16 oddziałów – 1.400.- zł.
c) 17 i więcej oddziałów – 1. 880.- zł.
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3) szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej każdego typu ( zespołu), liczącej:
a) do 15 oddziałów – 1.700.- zł.
b) 16 i więcej oddziałów – 1.880.- zł.
4) gdyńskiego ośrodka doskonalenia nauczycieli
– 1.880.-zł.
5) poradni psychologiczno – pedagogicznej – 1.000.- zł.
6) specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego
– 1.400.- zł.
7) młodzieżowego domu kultury – 1.500.- zł.
8) szkolnego schroniska młodzieżowego – 1.200.- zł.
10) domu dziecka – 1.400.- zł.
11) rodzinnego domu dziecka – 800.- zł.
II. Wicedyrektor:
1) przedszkola – 180.- zł.
2) szkoły ( zespołu) – 420.- zł.
3) poradni psychologiczno – pedagogicznej – 300.- zł.
4) specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego
– 420.- zł.
5) młodzieżowego domu kultury – 230.- zł.
6) domu dziecka – 420.-zł.
7) ogniska wychowawczego – 420.- zł.
III. Kierownik:
1) świetlicy szkolnej – 200.- zł.
2) internatu – 300.- zł.
3) zastępca kierownika internatu – 150.- zł.
4) warsztatu szkolnego – 350.- zł.
5) szkolenia praktycznego – 300.- zł.
6) działu w młodzieżowym domu kultury – 150.- zł.
7) pracowni w młodzieżowym domu kultury – 70.- zł.
IV. Nauczyciele sprawujący funkcje:
1) opiekuna stażu – za jednego stażystę – 40.- zł. (nie
więcej niż 80.-zł)*
2) wychowawcy klasy lub grupy w przedszkolach,
szkołach podstawowych i specjalnych oraz ośrodkach wychowawczych – 50.- zł.
3) wychowawcy klasy w szkołach: gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – 55.- zł.
*- w przypadku sprawowania funkcji opiekuna stażu w stosunku do więcej niż jednego nauczyciela – przysługuje
dodatek w wysokości nie większej niż 80.- zł. - obowiązuje
od 1.09.2005 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVI/604/04
z dnia 22 grudnia 2004 r.
TRUDNE I UCIĄŻLIWE WARUNKI PRACY WYSOKOŚĆ DODATKU
1. Nauczyciel w szkole specjalnej – 300.- zł. wychowawca w domach dziecka i ognisku wychowawczym
2. Wychowawca w szkole specjalnej, specjalnym ośrodku – 460.- zł szkolno-wychowawczym ( także w internacie)
3. Nauczyciel w klasach dwujęzycznych * – 650.- zł.
4. Nauczyciel w klasach IB ** – 1.350.- zł.
5. Nauczyciel w poradni psychologiczno – pedagogicznej – 100.- zł.
* przysługuje za faktycznie odbyte zajęcia prowadzone
dwujęzycznie oraz nauczycielom danego języka obcego w
klasach dwujęzycznych;
** przysługuje za faktycznie odbyte zajęcia przez nauczycieli,
którym powierzono zajęcia dydaktyczne w klasach realizu-
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jących program „Międzynarodowej Matury„ z przedmiotów
objętych postępowaniem egzaminacyjnym.

276
UCHWAŁA Nr XXVI/607/04
Rady Miasta Gdyni
z 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 16
w Gdyni ul. Chabrowa 43.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 329 z późn. zm.)Rada
Miasta Gdyni I uchwala co następuje:
§1
Włącza się do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 16 w
Gdyni ul. Modrzewiową i ul.Rumską.
§2
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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UCHWAŁA Nr XXVI/611/04
Rady Miasta Gdyni
z 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 3 w Gdyni
ul. Gospodarska 1.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996roku Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) Rada
Miasta Gdyni uchwala co następuje:
§1
Włącza się do obwodu Gimnazjum Nr 3 w Gdyni
ul. Modrzewiową i ul. Rumską.
§2
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
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UCHWAŁA Nr XXVI/608/04
Rady Miasta Gdyni
z 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 33
w Gdyni ul.Godebskiego 8.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) Rada Miasta
Gdyni uchwala co następuje:
§1
Włącza się do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 33 w
Gdyni ul. Australijską i ul.Argentyńską.
§2
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
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UCHWAŁA Nr XXVI/606/04
Rady Miasta Gdyni
z 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/536/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w
ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku szkolnym
2004/2005 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości
maturalnego
Działając na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 i art. 12 pkt 10a
ustawy dania 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn.
zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:
§1
1. W rozdziale V § 6 ust. 2 Regulaminu, stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr XXIII/536/04 z dnia 22 września 2004 roku otrzymuje brzmienie „Maksymalna
łączna kwota stypendium wynosi 1700 zł.”
2. W rozdziale V § 6 ust. 3 Regulaminu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/536/04 z dnia
22 września 2004 roku otrzymuje brzmienie „Stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych”
§2
Zmienia się brzmienie załączników Nr 4 i 5 niniejszego
Regulaminu, stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej
uchwały.

Dziennik Urzędowy
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§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/606/04
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Załącznik nr 4 do Regulaminu
Zawiadomienie o przyznaniu stypendium
Dyrekcja Szkoły...........................
Niniejszym zawiadamia, że
Uczeń / uczennica.............................
zamieszkały (a) w..........................
decyzją Komisji ds. przyznawania stypendiów z
dnia.............. otrzymał / otrzymała stypendium na
okres …………….w wysokości do...........zł, miesięcznie wypłacane po przedstawieniu udokumentowanych poniesionych kosztów.
Stypendium to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu
Państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.
................................... ..................................
/podpis dyrektora szkoły/ /miejscowość, data/
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/606/04
z dnia 22 grudnia 2004 r.
Załącznik nr 5 do Regulaminu
UMOWA PRZEKAZANIA STYPENDIUM W ROKU
SZKOLNYM 2004/2005
Zawarta w dniu................. pomiędzy
Dyrekcją Szkoły....................................
w......................... kod pocztowy.........
ulica.............. nr.........
a.............................
/imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego/
zamieszkałym w.................................
kod pocztowy.............
ulica...............................nr..............
Umowa dotyczy przekazywania stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania
2.2 Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne, uczniowi / uczennicy

Imię i nazwisko....................................PESEL.............
Data i miejsce urodzenia.............................................
Imiona rodziców......................................................
Zamieszkały/a w......... Kod pocztowy............
ulica..................... nr.............
§1
Dyrekcja Szkoły zobowiązuje się do przekazywania
stypendium zgodnie z Regulaminem przyznawania i
przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2004/2005
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających
uzyskanie świadectwa dojrzałości / maturalnego (zwanym
dalej Regulaminem) przyjętym na podstawie uchwały
Rady Miasta Gdyni.
§2
Uczeń/uczennica otrzymujący/a stypendium zobowiązuje się do wydatkowania stypendium zgodnie z Regulaminem i do systematycznego przedstawiania rachunków,
faktur i innych dokumentów, które umożliwiają rozliczenie
stypendium.
§3
Brak dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z nauką powoduje wstrzymanie wypłaty
stypendium.
..................................... ............................................
/podpis rodzica lub
/podpis dyrektora szkoły/
opiekuna prawnego/
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UCHWAŁA Nr XXVI/614/04
Rady Miasta Gdyni
z 22 grudnia 2004 r.
w sprawie: zmiany obwodu Gimnazjum Nr 20 w Gdyni
ul. Jowisza 60.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz. U. z 1996roku Nr 67 poz. 329 z
późn. zm.) RADA MIASTA GDYNI uchwala co następuje:
§1
Włącza się do obwodu Gimnazjum Nr 20 w Gdyni
następujące ulice: Ignacego Oziewicza, Antoniego Olechnowicza, Witolda Pileckiego, Jutrzenki.
§2
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 13

Poz. 281, 282 i 283

— 582 —

281

283

UCHWAŁA Nr XXVI/612/04
Rady Miasta Gdyni
z 22 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/609/04
Rady Miasta Gdyni
z 22 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 14 w Gdyni
ul. Płk. Dąbka 207

w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 47
w Gdyni ul. Nagietkowa 73.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 1996roku Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) Rada Miasta
Gdyni uchwala co następuje:

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) Rada Miasta
Gdyni uchwala co następuje:

§1

§1

Włącza się do obwodu Gimnazjum Nr 14 w Gdyni ul.
Australijską i ul. Argentyńską.

Włącza się do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 47 w
Gdyni ul. Kazimierza Bielińskiego i ul. Karola Pomianowskiego.

§2
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§2
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
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Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
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UCHWAŁA Nr XXVI/613/04
Rady Miasta Gdyni
z 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 19 w Gdyni
ul. Nagietkowa 73
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996roku Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) Rada
Miasta Gdyni uchwala co następuje:
§1
Włącza się do obwodu Gimnazjum Nr 19 w Gdyni ul.
Kazimierza Bielińskiego i ul. Karola Pomianowskiego
§2
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

UCHWAŁA Nr XXVI/610/04
Rady Miasta Gdyni
z 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 37
w Gdyni ul. Wiczlińska 93 oraz obwodu Szkoły Podstawowej Nr 48 w Gdyni ul. Jowisza 60
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o
systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 329 z
późn. zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:
§1
1. Włącza się do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 37 w
Gdyni następujące ulice: Ignacego Oziewicza, Antoniego Olechnowicza, Witolda Pileckiego, Jutrzenki.
2. Wyłącza się z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 37 w
Gdyni ulicę Śliską numery parzyste od 34 do 40.
3. Włącza się do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 48 w
Gdyni ulicę Śliską numery parzyste od 34 do 40.
§2
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 13
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UCHWAŁA Nr XXVI/598/2004
Rady Miasta Gdyni
z 22 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na
rok 2005
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, e,
oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, z zm: Dz.U. z 2002 roku Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr. 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 roku
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 85 ustawy
z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.
U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, zmiany: Dz.U. z 1998r.
Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz. 70. Nr 12,
poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041,
Nr 122, poz. 1312, Dz.U z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100,
poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623),
art. 109, art. 112 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 116 ust. 1, art. 117,
art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku
Nr 15, poz. 148, z zm: Dz.U. z 2003 roku Nr 45, poz. 391,
Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189,
poz. 1851, Dz.U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93,
poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210,
poz. 2135), § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10 listopada 2000r. w sprawie szczegółowych
zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu
terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań
(Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1077, zmiana: Dz.U. z
2002 Nr 12, poz. 113), Rada Miasta Gdyni, uchwala co
następuje:
§1
1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1*, na kwotę: – 625.964.588 zł w tym:
— dochody własne i dotacje na zadania własne
– 575.010.198 zł
— dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 50.954.390 zł
2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2*, na kwotę – 665.942.046 zł w tym:
— wydatki na zadania własne – 614.987.656 zł
— wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej – 50.954.390 zł
§2
1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości
– 72.980.522 zł z tego:
a) wolne środki – 2.980.522 zł
b) kredyt długoterminowy na realizację inwestycji
– 70.000.000 zł
2. Ustala się rozchody budżetu miasta w wysokości
– 33.003.064 zł w tym:
a) wykup obligacji – 29.800.000 zł
b) spłata kredytu na podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach komunikacyjnych – 3.003.064 zł
c) spłata pożyczki z WFOŚ na regulację potoku Źródło
Marii wraz ze zbiornikiem retencyjnym Krykulec
– 200.000 zł

§3
Ustala się rezerwy na kwotę – 14.915.700 zł w tym:
a) rezerwa ogólna – 4.500.000 zł
b) rezerwy celowe na następujące wydatki:
– 10.415.700 zł
— realizację zadań własnych gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
– 964.000 zł
— przygotowanie i udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
– 140.000 zł
— podwyżki wynagrodzeń – 6.200.000 zł
— realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej
opieki wychowawczej – 1.000.000 zł
— reorganizację gminnych jednostek organizacyjnych – 1.500.000 zł
— spłatę kredytów zaciąganych przez wspólnoty
mieszkaniowe – 180.000 zł
— realizację zadań w ramach konkursu „Bezpieczna Dzielnica” – 25.000 zł
— inwestycje i zakupy inwestycyjne – 406.700 zł
§4
Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami, stanowiący
załącznik nr 3*.
§5
Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów
budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych jednostek budżetowych, stanowiący załącznik
nr 4* do niniejszej uchwały.
§6
Ustala się dotacje podmiotowe:
a) dla jednostek kultury – 8.723.976 zł
b) dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych – 8.470.631 zł
c) dla zakładów budżetowych oświaty – 19.872.930 zł
d) dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej
– 877.700 zł
Szczegółowy podział dotacji podmiotowych zawiera
załącznik nr 5*.
§7
1. Ustala się podstawę kalkulacji dotacji przedmiotowych
dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
a) dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 3*
– ilość m2 powierzchni gminnych lokali socjalnych
(nie więcej niż 3.391 m2)
b) dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 4*
– ilość m2 powierzchni gminnych lokali socjalnych
(nie więcej niż 3.578 m2)
c) dla gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół
Nr 3 (basen pływacki) – ilość osobogodzin uczniów
korzystających z basenu (nie więcej niż 68.962)
d) dla gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół
Nr 10 (basen pływacki) – ilość osobogodzin uczniów
korzystających z basenu (nie więcej niż 66.120)
2. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych:
a) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 3*
– rocznie 50,13 zł do kosztów eksploatacji 1 m2
powierzchni gminnych lokali socjalnych
b) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 4*
– rocznie 38,47 zł do kosztów eksploatacji 1 m2
powierzchni gminnych lokali socjalnych
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c) dla gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół
Nr 3 (basen pływacki) – 6,75 zł do 1 osobogodziny
uczniów korzystających z basenu
d) dla gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół
Nr 10 (basen pływacki) – 6,75 zł do 1 osobogodziny
uczniów korzystających z basenu
Szczegółowy podział dotacji przedmiotowych zawiera
załącznik nr 5*.
§8
Ustala się dotacje celowe na dofinansowanie realizacji
inwestycji zakładów budżetowych i jednostek kultury:
a) dla zakładów budżetowych oświaty – 40.000 zł
b) dla jednostek kultury – 20.000 zł
c) dla zakładu budżetowego Hala Widowiskowo – Sportowa – 17.290.000 zł
Szczegółowy podział dotacji celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych i jednostek
kultury zawiera załącznik nr 5.

§ 17
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do samodzielnego
zaciągania zobowiązań do kwoty 50.000.000 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania
zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości do 95.000.000 zł ponad
kwotę ustaloną przez Radę Miasta w budżecie na
rok 2005.
§ 18
Upoważnia się Prezydenta Miasta do przenoszenia
wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie
działów.
§ 19
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski

§9
Ustala się plany finansowe dzielnic, stanowiące załącznik nr 6*.
§ 10
Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy
celowych, stanowiące załącznik nr 7*.
§ 11
Ustala się program inwestycji wieloletnich, stanowiący
załącznik nr 8*.
§ 12
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 3.800.000 zł,
a wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na
4.350.000 zł.
§ 13
1. Ustala się dochody związane z wykonywaniem zadań
wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę
756.778 zł, a wydatki na kwotę 1.475.273 zł.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
i porozumień z organami administracji rządowej na
kwotę 27.500 zł.
§ 14
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonania spłat
zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych
w latach ubiegłych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wymienionych w § 2 ust. 2, do łącznej
kwoty 33.003.064 zł.
2. Prognozę dochodów i zadłużenia miasta Gdyni w
latach 2004 - 2012 przedstawia załącznik nr 9*.
§ 15
Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia
kredytu długoterminowego w kwocie 70.000.000 zł na
finansowanie inwestycji komunalnych, ujętych w wieloletnim programie inwestycji.
§ 16
Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w ciągu roku budżetowego do
wysokości 30.000.000 zł.
* Załączników Nr 1 – 9 nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr 14/I/2005
składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 26 stycznia 2005r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu
publicznego Miasta Kościerzyna.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn.
zm.)
skład orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1) Eugenia Krefft – przewodnicząca
2) Alina Kowalewska - Wołowska – członek
3) Bogumiła Runiewicz - Leszkowska – członek
stwierdza co następuje:
Rada Miasta Kościerzyna uchwałą Nr XXXII/227/04 z
dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Kościerzyna na 2005 rok przyjęła budżet wynoszący po stronie dochodów 53.310.340 zł, zaś po stronie
wydatków 63.688.940 zł, wobec czego deficyt wyniósł
10.378.600 zł. Jednocześnie Rada Miasta zaplanowała
przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie
25.772.500 zł, emisji obligacji komunalnych w kwocie
4.058.200 zł, jak też rozchody w kwocie 19.452.100 zł
przeznaczając je na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów.
Ze względu na to, że zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) deficyt budżetu
jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty,
między innymi, przychodami pochodzącymi z kredytów
i pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych
wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, skład orzekający stwierdził, że planowany sposób
pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Załącznikiem Nr 9 do wyżej przywołanej uchwały jest
prognoza długu publicznego Miasta Kościerzyna na
2005 rok, gdzie w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono przewidywane w 2005r. przychody z tytułu kredytów
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i pożyczek oraz emisji obligacji, jak też przewidywane w
tym roku wielkości spłat kredytów i pożyczek, spłat wynikających z udzielonych poręczeń oraz należnych odsetek
od powyższych zobowiązań. W zestawieniu tym wyodrębniono pożyczkę na realizację programu finansowanego
ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w
kwocie 19.110.500 zł, w związku z zawartą z Instytucją
Pośredniczącą umową o dofinansowanie projektu inwestycyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którą planuje się zaciągnąć i spłacić w
całości w 2005r. Z opiniowanej prognozy długu wynika,
że:
— prognozowane łączne kwoty spłat rat kredytów i
pożyczek, potencjalnych spłat kwot wynikających
z udzielonych poręczeń oraz odsetek od kredytów,
pożyczek i obligacji w 2005r. wynoszą 2.293.759 zł i
stanowić będą 4,30% planowanych na ten rok dochodów miasta,
— prognozowana kwota długu na koniec 2005r. wyniesie
13.262.200 zł, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowić będzie 24,87%.
Skład orzekający porównując dane zawarte w prognozie długu z danymi ustalonymi w budżecie stwierdził, że
w prognozie długu podano, że potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń w 2005r. wynosić będą
1.399.259 zł, natomiast w budżecie na ten cel zaplanowano kwotę 500.000 zł.
Na podstawie danych zawartych w prognozie długu
skład orzekający uznał, że zachowane zostały wymogi
zawarte w art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych
w odniesieniu do budżetu na 2005 rok.
Wobec tego, że prognoza długu publicznego miasta
Kościerzyna dotyczy jedynie 2005 roku, skład orzekający nie może ocenić czy prognozowana na koniec tego
roku kwota długu zapewni przestrzeganie powyższych
przepisów przy uchwalaniu i wykonywaniu budżetów lat
następnych.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.
Przewodniczący
Składu Orzekającego
E. Krefft
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UCHWAŁA Nr 12/III/2005
składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 26 stycznia 2005r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu
publicznego Gminy Sztutowo.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z art. 19
ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.)
skład orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1) Bogumiła Runiewicz-Leszkowska
– przewodnicząca

2) Tadeusz Jeżowski – członek
3) Alicja Śrubkowska – członek
stwierdza co następuje:
Rada Gminy Sztutowo uchwałą Nr XXIII/158/2004 z
dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na rok
2005 przyjęła budżet wynoszący po stronie dochodów
6.928.596 zł, zaś po stronie wydatków 7.161.232 zł,
wobec czego deficyt wyniósł 232.636 zł. Jednocześnie
Rada Gminy zaplanowała przychody z tytułu wolnych
środków w kwocie 332.636 zł oraz rozchody w kwocie
100.000 zł przeznaczając je na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki.
Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15,
poz. 148 z późn. zm.) deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty, między innymi,
przychodami pochodzącymi z wolnych środków, zatem
skład orzekający stwierdził, że planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Załącznikiem Nr 10 do wyżej przywołanej uchwały jest
prognoza długu publicznego Gminy Sztutowo obejmująca lata 2005 - 2007, gdzie w zestawieniu tabelarycznym
przedstawiono przewidywane w poszczególnych latach
wielkości spłat kredytów i pożyczek, należnych odsetek
z tych tytułów. Z dokumentu tego wynika, że:
— prognozowane łączne kwoty spłat rat kredytów i
pożyczek wraz z odsetkami wynosić będą w 2005 r.108.333 zł, w 2006r.- 104.333 zł, w 2007r.- 50.833 zł.
Kwoty te stanowić będą odpowiednio 3,64%, 2,19%,
0,72% planowanych na w/wym. lata dochodów
gminy,
— prognozowana kwota długu na koniec 2005 r. wyniesie
150.000 zł, co w stosunku do planowanych dochodów
na ten rok stanowić będzie 2,16%. W latach następnych, w związku z planowanymi spłatami rat kredytów
i pożyczek, kwota długu ulegać będzie sukcesywnemu zmniejszaniu, aż do całkowitej jego spłaty w
2007 roku.
Skład orzekający porównując dane zawarte w prognozie długu z danymi ustalonymi w budżecie rozbieżności
nie stwierdził.
Na podstawie danych zawartych w prognozie długu
skład orzekający uznał, że zachowane zostały wymogi
zawarte w art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych
w odniesieniu do budżetu na 2005 rok oraz stwierdził,
że prognozowana kwota długu zapewnia przestrzeganie
powyższych przepisów przy uchwalaniu i wykonywaniu
budżetów lat następnych.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
B. Runiewicz – Leszkowska
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UCHWAŁA Nr 13/III/2005
składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 26 stycznia 2005r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
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budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu
publicznego Miasta Brusy.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
skład orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1) Bogumiła Runiewicz-Leszkowska
– przewodnicząca
2) Tadeusz Jeżowski – członek
3) Alicja Śrubkowska – członek
stwierdza co następuje:
Rada Miejska w Brusach uchwałą Nr XV-155/04 z
dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Brusy na rok 2005 przyjęła budżet wynoszący
po stronie dochodów 21.882.243 zł, zaś po stronie
wydatków 22.471.090 zł, wobec czego deficyt wyniósł
588.847 zł. Jednocześnie Rada Miejska zaplanowała przychody pochodzące z pożyczek i kredytów w
łącznej kwocie 1.729.880 zł oraz rozchody w kwocie
1.141.033 zł, przeznaczając je na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15,
poz. 148 z późn. zm.) deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty, między innymi,
przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek, skład
orzekający stwierdził zatem, że planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Załącznikiem Nr 11 do wyżej przywołanej uchwały
jest prognoza długu publicznego Miasta Brusy obejmująca lata 2005-2010, gdzie w zestawieniu tabelarycznym
przedstawiono przewidywane w 2005r. przychody z tytułu
kredytów i pożyczek oraz przewidywane wielkości spłat
kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek z tych tytułów w latach 2005-2010. Z dokumentu tego wynika, że:
— prognozowane łączne kwoty spłat rat kredytów
i pożyczek wraz z odsetkami wynosić będą w
2005 r. - 1.347.391 zł, w 2006 r. – 936.896 zł, w
2007 r. – 1.864.684 zł, w 2008 r. – 2.172.295 zł. w
2009 r. – 565.257 zł, w 2010 r. – 542.372 zł. Kwoty te
stanowić będą odpowiednio 6,16%; 4,20%; 8,19%;
9,35%; 2,39% i 2,24% planowanych w poszczególnych latach dochodów miasta,
— prognozowana kwota długu na koniec 2005 r. wyniesie 5.575.048 zł, co w stosunku do planowanych
dochodów na 2005 rok stanowić będzie 25,48%. W
latach następnych, w związku z planowanymi spłatami
rat kredytów i pożyczek, kwota długu ulegać będzie
sukcesywnemu zmniejszaniu, aż do całkowitej jego
spłaty w 2010 roku.
Skład orzekający porównując dane zawarte w prognozie długu z danymi ustalonymi w budżecie rozbieżności
nie stwierdził.
Na podstawie danych zawartych w prognozie długu
skład orzekający uznał, że zachowane zostały wymogi
zawarte w art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych
w odniesieniu do budżetu na 2005 rok oraz stwierdził,
że prognozowana kwota długu zapewnia przestrzeganie
powyższych przepisów przy uchwalaniu i wykonywaniu
budżetów lat następnych.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
B. Runiewicz – Leszkowska

289
UCHWAŁA Nr 14/III/2005
składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 26 stycznia 2005r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu
publicznego Gminy Luzino.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
skład orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1) Bogumiła Runiewicz- Leszkowska
– przewodnicząca
2) Tadeusz Jeżowski – członek
3) Alicja Śrubkowska – członek
stwierdza co następuje:
Rada Gminy Luzino uchwałą Nr XVIII/177/2004 z
dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok
2005 przyjęła budżet wynoszący po stronie dochodów
20.830.585 zł, zaś po stronie wydatków 23.434.685 zł,
wobec czego deficyt wyniósł 2.604.100 zł. Jednocześnie
Rada Gminy zaplanowała przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3.016.600 zł, jak też rozchody
w kwocie 412.500 zł przeznaczając je na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Ze względu na to, że zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) deficyt budżetu
jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty,
między innymi, przychodami pochodzącymi z kredytów
i pożyczek, skład orzekający stwierdził, że planowany
sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Załącznikiem Nr 11 do wyżej przywołanej uchwały jest
prognoza długu publicznego Gminy Luzino obejmująca
lata 2005 - 2008, gdzie w zestawieniu tabelarycznym
przedstawiono przewidywane w 2005r. przychody z tytułu
kredytów i pożyczek, jak też przewidywane w latach 20052008 wielkości spłat kredytów i pożyczek oraz należnych
odsetek z tych tytułów. W zestawieniu tym wyodrębniono
kredyty na realizację programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie
2.246.600 zł, które planuje się zaciągnąć w 2005r. i spłacić
w pełnej kwocie w 2006r.. Z dokumentu tego wynika, że:
— prognozowane łączne kwoty spłat rat kredytów
i pożyczek wraz z odsetkami wynosić będą w
2005 r.- 1.051.000 zł, w 2006 r.- 3.179.993 zł, w
2007 r. – 408.887 zł, w 2008 r. – 260.531 zł. Kwoty te
stanowić będą odpowiednio 5%, 15%, 2% i 1% planowanych na 2005 rok dochodów gminy,
— prognozowana kwota długu na koniec 2005 r. wyniesie 3.532.225 zł, co w stosunku do planowanych
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dochodów na ten rok stanowić będzie 17%. W latach
następnych, w związku z planowanymi spłatami rat
kredytów i pożyczek, kwota długu ulegać będzie sukcesywnemu zmniejszaniu, aż do całkowitej jego spłaty
w 2008 roku.
Skład orzekający porównując dane zawarte w prognozie długu z danymi ustalonymi w budżecie rozbieżności
nie stwierdził.
Na podstawie danych zawartych w prognozie długu
skład orzekający uznał, że zachowane zostały wymogi
zawarte w art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych
w odniesieniu do budżetu na 2005 rok.
Skład orzekający stwierdził natomiast, że prognozowana kwota długu zapewni przestrzeganie powyższych
przepisów przy uchwalaniu i wykonywaniu budżetów
lat następnych, pod warunkiem, że kredyty w kwocie
2.246.600 zł zostaną zaciągnięte w związku ze środkami
określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
B. Runiewicz – Leszkowska
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UCHWAŁA Nr 15/III/2005
składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 26 stycznia 2005r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu
publicznego Miasta Czarna Woda.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
skład orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1) Bogumiła Runiewicz- Leszkowska
– przewodnicząca
2) Tadeusz Jeżowski – członek
3) Alicja Śrubkowska – członek
stwierdza co następuje:
Rada Miejska w Czarnej Wodzie uchwałą Nr XVIII/115/
04 z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na
2005 rok przyjęła budżet wynoszący po stronie dochodów 5.495.394 zł, zaś po stronie wydatków 6.603.982 zł,
wobec czego deficyt wyniósł 1.108.588 zł. Jednocześnie
Rada zaplanowała przychody pochodzące z kredytów i
pożyczek oraz wolnych środków, wynikających z rozliczeń
z lat ubiegłych w kwocie 1.319.908 zł, jak też rozchody w
kwocie 211.320 zł przeznaczając je na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Ze względu na to, że zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) deficyt budżetu
jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty,
między innymi, przychodami pochodzącymi z kredytów i

pożyczek oraz wolnych środków, skład orzekający stwierdził, że planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny
z prawem.
Załącznikiem Nr 7 do wyżej przywołanej uchwały jest
prognoza długu publicznego Miasta Czarna Woda obejmująca lata 2005-2013, gdzie w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono przewidywane w 2005 r. przychody
z tytułu kredytów i pożyczek, jak też przewidywane w
latach 2005-2013 wielkości spłat kredytów i pożyczek
oraz należnych odsetek z tych tytułów. W zestawieniu
tym wyodrębniono pożyczkę na realizację programów
finansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej w kwocie 1.108.588 zł, którą planuje się
zaciągnąć i spłacić w pełnej kwocie w 2005r. Z dokumentu
tego wynika, że:
— prognozowane łączne kwoty spłat rat kredytów
i pożyczek wraz z odsetkami wynosić będą w
2005 r. - 1.733.244 zł, w 2006 r. - 272.386 zł, w
2007 r. – 257.435 zł. Kwoty te stanowić będą odpowiednio 31,53%, 5%, i 4,7% planowanych na 2005
rok dochodów gminy,
— prognozowana kwota długu na koniec 2005 r. wyniesie
1.110.627 zł, co w stosunku do planowanych dochodów
na ten rok stanowić będzie 20,21%. W latach następnych, w związku z planowanymi spłatami rat kredytów
i pożyczek, kwota długu ulegać będzie sukcesywnemu
zmniejszaniu, aż do całkowitej jego spłaty w 2013 roku.
Skład orzekający porównując dane zawarte w prognozie długu z danymi ustalonymi w budżecie rozbieżności
nie stwierdził.
Na podstawie danych zawartych w prognozie długu skład
orzekający uznał, że zachowane zostały wymogi zawarte w
art. 114 ustawy o finansach publicznych, zarówno w odniesieniu do budżetu na 2005 rok jak i lata następne.
Skład orzekający stwierdził natomiast, że prognozowana kwota długu zapewni przestrzeganie art. 113 ustawy
o finansach publicznych, pod warunkiem, że pożyczka w
kwocie 1.108.588 zł zostanie zaciągnięta w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem
dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej.
Nie zawarcie przedmiotowej umowy skutkować będzie
tym, że w 2005r. wymóg wynikający z art. 113 ust. 1
ustawy o finansach publicznych nie zostanie zachowany, bowiem łączna kwota przypadających do spłaty rat
kredytów i pożyczek wraz z odsetkami przekracza 15%
planowanych na ten rok dochodów budżetu.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
B. Runiewicz – Leszkowska
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UCHWAŁA Nr 16/III/2005
składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 26 stycznia 2005 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu
publicznego gminy Słupsk
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Na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn.
zm.)
skład orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1) Bogumiła Runiewicz - Leszkowska
– przewodnicząca
2) Alicja Śrubkowska – członek
3) Tadeusz Jeżowski – członek
stwierdza co następuje:
Rada Gminy Słupsk uchwałą Nr XIX/187/2004 z
dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Słupsk na 2005 rok przyjęła budżet wynoszący po stronie dochodów 28.857.110 zł, zaś po stronie
wydatków 31.510.110 zł, wobec czego deficyt wyniósł
2.653.000 zł. Jednocześnie Rada Gminy zaplanowała
przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie
3.723.000 zł, jak też rozchody, przeznaczając je na
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie
1.070.000 zł.
Ze względu na to, że zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) deficyt budżetu
jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty,
między innymi, przychodami pochodzącymi z kredytów
i pożyczek, skład orzekający stwierdził, że planowany
sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Załącznikiem Nr 9 do wyżej przywołanej uchwały jest
prognoza długu publicznego Gminy Słupsk obejmująca
lata: 2005-2009, gdzie w zestawieniu tabelarycznym
przedstawiono przewidywane w 2005r. przychody z tytułu
kredytu i pożyczki oraz przewidywane wielkości spłat
kredytów i pożyczek, należnych odsetek z tych tytułów.
Przedstawiono również przewidywane spłaty rat kredytów
i pożyczek wraz z odsetkami w latach 2006-2009.
Z dokumentu tego wynika, że:
— prognozowane łączne kwoty spłat rat kredytów
i pożyczek wraz z odsetkami wynosić będą w
2005 r.- 1.150.000 zł, w 2006r.- 1.440.000 zł, w
2007r.- 1.305.000 zł. Kwoty te stanowić będą odpowiednio 3,98%, 4,99%, 4,52% planowanych na
2005 rok dochodów gminy. W latach następnych
łączne kwoty spłat z powyższych tytułów ulegać będą
stopniowemu zmniejszeniu,
— prognozowana kwota długu na koniec 2005 r. wyniesie
4.268.000 zł, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowić będzie 14,79%. W latach
następnych, w związku z planowanymi spłatami rat
kredytów i pożyczek, kwota długu ulegać będzie sukcesywnemu zmniejszaniu, aż do całkowitej jego spłaty
w 2009 roku.
Skład orzekający porównując dane zawarte w prognozie długu z danymi ustalonymi w budżecie rozbieżności
nie stwierdził.
Na podstawie danych zawartych w prognozie długu
skład orzekający uznał, że zachowane zostały wymogi
zawarte w art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych
w odniesieniu do budżetu na 2005 rok oraz stwierdził,
że prognozowana kwota długu zapewnia przestrzeganie
powyższych przepisów przy uchwalaniu i wykonywaniu
budżetów lat następnych.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.
Przewodnicząca
Składu Orzekkającego
B. Runiewicz – Leszkowska
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UCHWAŁA Nr 17/III/2005
składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 26 stycznia 2005 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu
publicznego gminy Przechlewo
Na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn.
zm.)
skład orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1) Bogumiła Runiewicz - Leszkowska
– przewodnicząca
2) Alicja Śrubkowska – członek
3) Tadeusz Jeżowski – członek
stwierdza co następuje:
Rada Gminy Przechlewo uchwałą Nr 152/XXII/
2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2005 przyjęła budżet wynoszący po stronie dochodów 11.295.267 zł, zaś po stronie
wydatków 12.318.402 zł, wobec czego deficyt wyniósł
1.023.135 zł. Jednocześnie Rada Gminy zaplanowała
przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie
2.177.135 zł, jak też rozchody, przeznaczając je na
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie
1.154.000 zł. W § 14 uchwały budżetowej Rada Gminy
upoważniła również Wójta do zaciągnięcia kredytu lub
pożyczki krótkoterminowej na pokrycie występującego w
ciągu roku deficytu budżetu w wysokości 200.000 zł.
Ze względu na to, że zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) deficyt budżetu
jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty,
między innymi, przychodami pochodzącymi z kredytów
i pożyczek, skład orzekający stwierdził, że planowany
sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Załącznikiem Nr 11 do wyżej przywołanej uchwały jest
prognoza długu publicznego Gminy Przechlewo obejmująca lata: 2005-2008, gdzie w zestawieniu tabelarycznym
przedstawiono przewidywane w 2005 r. przychody z tytułu
kredytów i pożyczek oraz przewidywane wielkości spłat
kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek z tych tytułów. Przedstawia również przewidywane spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w latach 2006-2008.
Z dokumentu tego wynika, że:
— prognozowane łączne kwoty spłat rat kredytów
i pożyczek wraz z odsetkami wynosić będą w
2005r.- 1.534.000 zł, w 2006 r.- 936.000 zł, w
2007 r.- 1.194.357 zł. Kwoty te stanowić będą odpowiednio 13,58%, 8,29%, 10,57% planowanych na
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2005 rok dochodów gminy. W latach następnych
łączne kwoty spłat z powyższych tytułów ulegać będą
stopniowemu zmniejszeniu,
— prognozowana kwota długu na koniec 2005 r. wyniesie
2.763.492 zł, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowić będzie 24,46%. W latach
następnych, w związku z planowanymi spłatami rat
kredytów i pożyczek, kwota długu ulegać będzie sukcesywnemu zmniejszaniu, aż do całkowitej jego spłaty
w 2008 roku.
Skład orzekający porównując dane zawarte w prognozie długu z danymi ustalonymi w budżecie rozbieżności
nie stwierdził.
Na podstawie danych zawartych w prognozie długu
skład orzekający uznał, że zachowane zostały wymogi
zawarte w art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych
w odniesieniu do budżetu na 2005 rok oraz stwierdził,
że prognozowana kwota długu zapewnia przestrzeganie
powyższych przepisów przy uchwalaniu i wykonywaniu
budżetów lat następnych.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
B. Runiewicz – Leszkowska

293
UCHWAŁA Nr 18/III/2005
składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 26 stycznia 2005 r.
w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu
publicznego miasta Kwidzyna
Na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z art. 19
ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.)
skład orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1) Bogumiła Runiewicz - Leszkowska
– przewodnicząca
2) Alicja Śrubkowska – członek
3) Tadeusz Jeżowski – członek
stwierdza co następuje:
Rada Miejska w Kwidzynie uchwałą Nr XXVII/221/04
z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta
na rok 2005 przyjęła budżet wynoszący po stronie
dochodów 82.399.710 zł, zaś po stronie wydatków
81.268.942 zł, wobec czego nadwyżka budżetowa wyniosła
1.130.768 zł. Jednocześnie Rada Miejska zaplanowała
przychody pochodzące z kredytów w kwocie 4.000.000 zł
i z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie
145.530 zł, jak też rozchody, przeznaczając je na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
5.276.298 zł.
Do wyżej przywołanej uchwały załączono prognozę
długu publicznego miasta Kwidzyn obejmującą lata:
2005-2015, gdzie w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono przewidywane w 2005 r. przychody z tytułu
kredytów oraz przewidywane wielkości spłat kredytów i

pożyczek, kwot wynikających z udzielonych poręczeń,
wykupu wyemitowanych obligacji oraz należnych odsetek
z tych tytułów w latach 2005-2015.
Z dokumentu tego wynika, że:
— prognozowane łączne kwoty spłat rat kredytów,
pożyczek, wykupu obligacji wraz z odsetkami
oraz kwoty wynikające z udzielonego poręczenia
wynosić będą w 2005 r. - 7.509.642 zł, w 2006 r. 7.307.473 zł, w 2007 r. - 7.368.834 zł. Jednakże w
uwagi na rozbieżności pomiędzy kwotą wynikającą
z udzielonego poręczenia oraz ogólną kwota wydatków związanych z obsługą długu, które w budżecie
są ujęte w wysokości odpowiednio: 105.000 zł i
2.157.347 zł a w prognozie długu odpowiednio w
wysokości: 103.152 zł i 2.130.192 zł skład orzekający przyjął do obliczenia wskaźnika kwoty wynikające
z budżetu miasta. W związku z powyższym wskaźnik
określony w art. 113 ustawy o finansach publicznych
będzie stanowić odpowiednio 9,15%, 8,87%, 8,94%
planowanych na 2005 rok dochodów miasta,
— prognozowana kwota długu na koniec 2005r. wyniesie
32.990.163 zł, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowić będzie 40,59%. W latach
następnych, w związku z planowanymi spłatami rat
kredytów i pożyczek, oraz wykupu obligacji, kwota
długu ulegać będzie sukcesywnemu zmniejszaniu, aż
do całkowitej jego spłaty w 2015 roku.
Na podstawie danych zawartych w prognozie długu
skład orzekający uznał, że zachowane zostały wymogi
zawarte w art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych
w odniesieniu do budżetu na 2005 rok oraz stwierdził,
że prognozowana kwota długu zapewnia przestrzeganie
powyższych przepisów przy uchwalaniu i wykonywaniu
budżetów lat następnych.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
B. Runiewicz – Leszkowska
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UCHWAŁA Nr 19/III/2005
składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 26 stycznia 2005 r.
w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu
publicznego gminy Damnica
Na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z art. 19
ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.)
skład orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1) Bogumiła Runiewicz - Leszkowska
– przewodnicząca
2) Alicja Śrubkowska – członek
3) Tadeusz Jeżowski – członek
stwierdza co następuje:
Rada Gminy Damnica uchwałą Nr XXVI/147/04 z
dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu
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gminy na 2005 rok przyjęła budżet wynoszący po stronie dochodów 12.932.907 zł, zaś po stronie wydatków
12.167.050 zł, wobec czego nadwyżka budżetowa wyniosła 765.857 zł. Jednocześnie Rada Gminy zaplanowała
przychody pochodzące z kredytu i pożyczki w wysokości
530.000 zł i z wolnych środków w wysokości 19.143 zł, jak
też rozchody, przeznaczając je na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.315.000 zł.
Załącznikiem Nr 6 do wyżej przywołanej uchwały jest
prognoza długu publicznego gminy Damnica obejmująca lata: 2005-2009, gdzie w zestawieniu tabelarycznym
przedstawiono przewidywane w 2005 r. przychody z tytułu
kredytu i pożyczki oraz przewidywane wielkości spłat kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek z tych tytułów
w latach 2005-2009.
Z dokumentu tego wynika, że:
— prognozowane łączne kwoty spłat rat kredytów
i pożyczek wraz z odsetkami wynosić będą w
2005 r. - 1.395.000 zł, w 2006 r. - 507.500 zł, w
2007 r. - 262.500 zł. Kwoty te stanowić będą odpowiednio 10,79%, 3,92%, 2,03% planowanych na
2005 rok dochodów gminy. W latach następnych
łączne kwoty spłat z powyższych tytułów ulegać będą
stopniowemu zmniejszeniu,
— prognozowana kwota długu na koniec 2005 r. wyniesie
925.000 zł, co w stosunku do planowanych dochodów na
ten rok stanowić będzie 7,15%. W latach następnych, w
związku z planowanymi spłatami rat kredytów i pożyczek,
kwota długu ulegać będzie sukcesywnemu zmniejszaniu,
aż do całkowitej jego spłaty w 2009 roku.
Skład orzekający porównując dane zawarte w prognozie długu z danymi wynikającymi z budżetu rozbieżności
nie stwierdził.
Na podstawie danych zawartych w prognozie długu
skład orzekający uznał, że zachowane zostały wymogi
zawarte w art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych
w odniesieniu do budżetu na 2005 rok oraz stwierdził,
że prognozowana kwota długu zapewnia przestrzeganie
powyższych przepisów przy uchwalaniu i wykonywaniu
budżetów lat następnych.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
B. Runiewicz – Leszkowska

1) Bogumiła Runiewicz - Leszkowska
– przewodnicząca
2) Alicja Śrubkowska – członek
3) Tadeusz Jeżowski – członek
stwierdza co następuje:
Rada Gminy w Pucku uchwałą Nr XXVII/123/04 z
dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok
2005 przyjęła budżet wynoszący po stronie dochodów
35.067.852 zł, zaś po stronie wydatków 33.767.852 zł,
wobec czego nadwyżka budżetowa wyniosła 1.300.000 zł.
Jednocześnie Rada Gminy zaplanowała rozchody, przeznaczając je na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek w kwocie 1.300.000 zł.
Załącznikiem Nr 7 do powyższej uchwały jest prognoza długu publicznego gminy Puck na 2005 rok, gdzie w
zestawieniu tabelarycznym przedstawiono przewidywane
w 2005r. wielkości spłat pożyczek oraz należne odsetki
z tego tytułu.
Z dokumentu tego wynika, że:
— prognozowane łączne kwoty spłat rat pożyczek wraz
z odsetkami wynosić będą w 2005 r.- 1.350.000 zł.
Kwota ta stanowić będzie 3,85% planowanych na
2005 rok dochodów gminy,
Z prognozy tej wynika, że na koniec 2005 roku Gmina
Puck nie będzie posiadać żadnego zobowiązania z tytułu
pożyczek.
Skład orzekający porównując dane zawarte w prognozie długu z danymi wynikającymi z budżetu rozbieżności
nie stwierdził.
Na podstawie danych zawartych w prognozie długu
skład orzekający uznał, że zachowane zostały wymogi
zawarte w art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
B. Runiewicz – Leszkowska
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UCHWAŁA Nr 21/III/2005
składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 26 stycznia 2005 r.

295

w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu
publicznego gminy Stara Kiszewa

UCHWAŁA Nr 20/III/2005
składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 26 stycznia 2005 r.

Na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn.
zm.)

w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu
publicznego gminy Puck

skład orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1) Bogumiła Runiewicz - Leszkowska
– przewodnicząca
2) Alicja Śrubkowska – członek
3) Tadeusz Jeżowski – członek
stwierdza co następuje:
Rada Gminy w Starej Kiszewie uchwałą Nr XXIV/158/
2004 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia

Na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
skład orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 13

budżetu gminy Stara Kiszewa na rok 2005 przyjęła budżet
wynoszący po stronie dochodów 11.232.674 zł, zaś po
stronie wydatków 9.904.674 zł, wobec czego nadwyżka
budżetowa wyniosła 1.328.000 zł. Jednocześnie Rada
Gminyzaplanowała rozchody, przeznaczając je na spłatę
wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie
1.328.000 zł.
Załącznikiem Nr 11 do wyżej przywołanej uchwały jest prognoza długu publicznego gminy Stara Kiszewa obejmująca
lata: 2005-2011, gdzie w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono przewidywane w 2005r. wielkości spłat kredytu i
pożyczki oraz należnych odsetek z tych tytułów.
Z dokumentu tego wynika, że:
— prognozowane łączne kwoty spłat rat kredytu i
pożyczki wraz z odsetkami wynosić będą w 2005 r.1.456.880 zł, w 2006r.- 1.394.372 zł, w 2007 r.633.108 zł. Kwoty te stanowić będą odpowiednio
12,97%, 12,41%, 5,64% planowanych na 2005 rok
dochodów gminy. W latach następnych łączne kwoty
spłat z powyższych tytułów ulegać będą stopniowemu
zmniejszeniu,
— prognozowana kwota długu na koniec 2005 r. wyniesie 3.550.000 zł, co w stosunku do planowanych
dochodów na ten rok stanowić będzie 31,6%. W
latach następnych, w związku z planowanymi spłatami rat kredytu i pożyczki, kwota długu ulegać będzie
sukcesywnemu zmniejszaniu, aż do całkowitej jego
spłaty w 2011 roku.
Skład orzekający porównując dane zawarte w prognozie długu z danymi wynikającymi z budżetu rozbieżności
nie stwierdził.
Na podstawie danych zawartych w prognozie długu
skład orzekający uznał, że zachowane zostały wymogi
zawarte w art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych
w odniesieniu do budżetu na 2005 rok oraz stwierdził,
że prognozowana kwota długu zapewnia przestrzeganie
powyższych przepisów przy uchwalaniu i wykonywaniu
budżetów lat następnych.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
B. Runiewicz – Leszkowska
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UCHWAŁA Nr 22/III/2005
składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 26 stycznia 2005 r.
w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu
publicznego Powiatu Malborskiego.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn.
zm.)
skład orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1) Bogumiła Runiewicz-Leszkowska
– przewodnicząca
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2) Tadeusz Jeżowski – członek
3) Alicja Śrubkowska – członek
stwierdza co następuje:
Rada Powiatu Malborskiego uchwałą Nr XXVIII/282/
2004 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia
budżetu powiatu na 2005 rok przyjęła budżet wynoszący
po stronie dochodów 39.654.525 zł, zaś po stronie wydatków 39.166.096 zł. Jednocześnie Rada Powiatu zaplanowała rozchody w kwocie 488.429 zł przeznaczając je na
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Załącznikiem Nr 10 do wyżej przywołanej uchwały jest prognoza długu publicznego Powiatu Malborskiego obejmująca
lata 2005-2013, gdzie w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono przewidywane wielkości spłat kredytów i pożyczek
i należnych odsetek z tych tytułów, jak też przewidywane
wypłaty w związku z udzielonymi poręczeniami w 2005 roku.
Przedstawiono ponadto w poszczególnych latach kwoty planowanych dochodów budżetowych.
Z dokumentu tego wynika, że:
— prognozowane łączne kwoty spłat rat kredytów i
pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat
kwot wynikających z udzielonych poręczeń wynosić
będą w 2005r.- 754.154 zł, w 2006 r.- 852.749 zł, w
2007 r.- 807.775 zł, w 2008r. – 775.793 zł, w 2009 r. –
510.565 zł, w 2010 r. – 375.941 zł, w 2011 r. –
297.524 zł, w 2012 r. – 278.547 zł, w 2013 r. –
170.661 zł. Kwoty te stanowić będą odpowiednio
3,41%; 2,16%; 2,02%; 1,91%; 1,24%; 0,90%; 0,70%;
0,65% i 0,40% planowanych w w/wym. latach dochodów powiatu,
— prognozowana kwota długu na koniec 2005 r. wyniesie 3.265.532 zł, co w stosunku do planowanych
dochodów na 2005 rok stanowić będzie 8,41%. W
latach następnych, w związku z planowanymi spłatami
rat kredytów i pożyczek, kwota długu ulegać będzie
sukcesywnemu zmniejszaniu, aż do całkowitej jego
spłaty w 2013 roku.
Skład orzekający porównując dane zawarte w prognozie długu z danymi ustalonymi w budżecie rozbieżności
nie stwierdził.
Na podstawie danych zawartych w prognozie długu
skład orzekający uznał, że zachowane zostały wymogi
zawarte w art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych
w odniesieniu do budżetu na 2005 rok oraz stwierdził,
że prognozowana kwota długu zapewnia przestrzeganie
powyższych przepisów przy uchwalaniu i wykonywaniu
budżetów lat następnych.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
B. Runiewicz – Leszkowska
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ROZPORZĄDZENIE Nr 4/2005
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 10 lutego 2005 r.
w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 13
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włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2005 roku
w województwie pomorskim.

18. Gmina Tczew – 10 ha

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z
2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143, oraz z 2004 r.
Nr 238, poz. 2390) zarządza się, co następuje:

Ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy konopi
włóknistych w 2005 roku w województwie pomorskim
ustala się na 1 900 ha.

§1
Ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku
niskomorfinowego w 2005 roku w województwie pomorskim ustala się na 285 ha.
§2
Powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku niskomorfinowego w poszczególnych gminach województwa
pomorskiego ustala się w następującej wysokości:
1. Gmina Nowy Staw – 85 ha
2. Gmina Nowy Dwór Gdański – 25 ha
3. Gmina Malbork – 15 ha
4. Gmina Miłoradz – 15 ha
5. Gmina Lichnowy – 15 ha
6. Gmina Ostaszewo – 10 ha
7. Gmina Sztutowo – 10 ha
8. Gmina Stegna – 10 ha
9. Gmina Kwidzyn – 10 ha
10. Gmina Ryjewo – 10 ha
11. Gmina Sadlinki – 10 ha
12. Gmina Cedry Wielkie – 10 ha
13. Gmina Pelplin – 10 ha
14. Gmina Pruszcz Gdański – 10 ha
15. Gmina Pszczółki – 10 ha
16. Gmina Subkowy – 10 ha
17. Gmina Suchy Dąb – 10 ha

§3

§4
Powierzchnię przeznaczoną pod uprawy konopi włóknistych w poszczególnych gminach województwa pomorskiego ustala się w następującej wysokości:
1. Gmina Dzierzgoń – 100 ha
2. Gmina Gardeja – 120 ha
3. Gmina Kwidzyn – 20 ha
4. Gmina Lichnowy – 20 ha
5. Malbork – 70 ha
6. Mikołajki Pomorskie – 120 ha
7. Gmina Miłoradz – 20 ha
8. Gmina Nowy Dwór Gdański – 200 ha
9. Gmina Pelplin – 30 ha
10. Gmina Prabuty – 300 ha
11. Gmina Sadlinki – 250 ha
12. Gmina Stary Dzierzgoń – 150 ha
13. Gmina Stary Targ – 300 ha
14. Gmina Sztum – 200 ha
§5
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
C. Dąbrowski
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