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UCHWAŁA Nr XXXVII/333/05
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 6 października 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/238/04 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 września 2004 r. w
sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
Chojnice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 21 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U z 2005 r. Nr 31,
poz. 266 i Nr 69, poz. 626) Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§1
W Uchwale nr XXV/238/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 września 2004 r. w sprawie ustalenia
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Chojnice wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
— „Mieszkaniowy zasób miasta Chojnice tworzą lokale
określone w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.”
2) w § 6 pkt 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
— „Listy aktualizuje się raz w roku, nie później niż do
31 stycznia danego roku.”
3) § 8 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
— „zamieszkujące na terenie miasta Chojnice co
najmniej od 5 lat. Wnioskodawca musi udokumentować zamieszkiwanie na terenie miasta”
4) § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
— „powierzchnia mieszkalna proponowanego do
zasiedlenia lokalu powinna uwzględniać stan
liczebny rodziny”
5) § 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
— „Dopuszcza się ponowne zawarcie przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. umowy
najmu lokalu z osobą, która mieszka w lokalu, do
którego utraciła tytuł prawny z powodu zaległości

czynszowych, pod warunkiem uregulowania przez
tą osobę wszystkich zobowiązań wobec wynajmującego, łącznie z kosztami dochodzenia tych
zobowiązań.”
6) w § 10 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
— „Dopuszcza się zamiany pomiędzy najemcami
lokali komunalnych i lokali socjalnych.”, a dotychczasowy pkt 6 staje się pkt. 7.
7) § 21 otrzymuje brzmienie:
— „W przypadku, gdy najemca opuścił lokal i dokonał
rozwiązania umowy najmu, a w lokalu pozostali
jego zstępni, wstępni, pełnoletnie rodzeństwo,
osoby przysposobione, można z nimi zawrzeć
umowę najmu, o ile osoby te zamieszkiwały na
stałe z najemcą do chwili jego wyprowadzenia się.
Osoby te oraz ich współmałżonkowie nie mogą
posiadać tytułu prawnego do zajmowania innego
lokalu mieszkalnego.”
8) § 22 otrzymuje brzmienie:
— „Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu
wchodzącego do mieszkaniowego zasobu gminy ze
wstępnymi, zstępnymi, pełnoletnim rodzeństwem,
osobami przysposobionymi, którzy nie wstąpili w
stosunek najmu po śmierci najemcy, o ile oni oraz
ich małżonkowie nie posiadają tytułu prawnego do
innego lokalu i zamieszkiwali z najemcą co najmniej
od 10 lat.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
oraz Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
M. Janowski
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UCHWAŁA Nr XXVIII/189/05
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXVII/
173/5 z dnia 18 listopada 2005 r. określającej stawki
podatku od środków transportowych.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 mrca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. – o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie
wyskości górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956)Rada Gminy
uchwala co nastepuje:
§1
W załączniku do uchwały Nr XXVII/173/2005 z dnia
18.11.2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych wprowadza się
następujące zmiany:
1) w pkt 4 podpkt 2 litera d otrzymuje brzmienie:
— „d) od 31 ton 1936,29 zł”
2) w pkt 4 podpkt 4 litera a otrzymuje brzmienie:
— „a) od 12 ton do mniej niż 40 ton 1723,– zł”,
3) w pkt 4 podpkt 4 litera b otrzymuje brzmienie:
— „ b) od 40 ton 2505,15”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Borzytuchom.
§3
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
I. Sałak
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UCHWAŁA XLVI – 438/2005
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLV–413/2005 Rady
Miejskiej w Lęborku z dnia 25 listopada 2005 r. w
sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat
lokalnych w Lęborku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku
Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami), art. 5 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z
2005 r. Nr 190, poz. 1606) uchwala się, co następuje:
§1
W załączniku Nr 1 do uchwały w Rozdziale III – Opłata
targowa, pkt 5 otrzymuje brzmienie: “Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się na 5% kwoty zainkasowanej.”

§3
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lęborku.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków i opłat
należnych od 1 stycznia 2006 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lęborku
Z. R. Pryl
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/252/2005
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/241/2001 Rady
Miejskiej w Prabutach z dnia 23 listopada 2001 roku
w sprawie określenia stawek podatku od posiadania
psów przez osoby fizyczne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 6 ust. 11 ustawy z
dnia z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, zm. z 1994 r.
nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681,
z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z
2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568, z 2005 r.
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419,
Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) Rada Miejska w
Prabutach uchwala, co następuje:
§1
W uchwale wskazanej we wstępie wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
1. „Pobór podatku dokonywany będzie przez inkasenta: Pani Teresa Mikołajków.
2. Wpłaty podatku można dokonywać również w kasie
Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, bądź na rachunek
Urzędu Miasta i Gminy Prabuty: Bank Spółdzielczy
w Prabutach nr konta 46 8319 0003 0000 1704
2000 0010.”
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
— „Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta, o którym
mowa w § 3 w wysokości 20% od zebranej sumy.”

§2

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
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Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2006 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Fedoruk
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/253/2005
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do celów
podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682, zm. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r.
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484)
Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się wzór formularza zawierający informacje o
lasach składany przez osoby fizyczne będące podatnikami podatku leśnego na terenie Miasta i Gminy
Prabuty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały*.
2. Określa się wzór formularza zawierający deklarację
na podatek leśny składany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej będące podatnikami podatku leśnego na
terenie Miasta i Gminy Prabuty, stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały*.
§2
Traci moc uchwała Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w
Prabutach z dnia 12 grudnia 2002 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Fedoruk
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/254/2005
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do celów
podatku rolnego
* Załączników Nr 1 i 2 nie publikuje się
Druki dostępne są w Urzędzie Miasta

Poz. 132, 133 , 134 i 135

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457) oraz art. 6 ust. 11 ustawy z dnia z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, zm. z 1994 r. nr 1
poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81,
poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110,
poz. 1039, Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,
Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462,
Nr 179, poz. 1484) Rada Miejska w Prabutach uchwala,
co następuje:
§1
1. Określa się wzór formularza zawierający informacje
o gruntach sklasyfikowanych rolniczo składany przez
osoby fizyczne będące podatnikami podatku rolnego
na terenie Miasta i Gminy Prabuty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały*.
2. Określa się wzór formularza zawierający deklarację
na podatek rolny składany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej będące podatnikami podatku rolnego na
terenie Miasta i Gminy Prabuty, stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały*.
§2
Traci moc uchwała Nr III/13/2002 Rady Miejskiej w
Prabutach z dnia 12 grudnia 2002 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2006 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Fedoruk
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/255/2005
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do celów
podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
* Załączników Nr 1 i 2 nie publikuje się
Druki dostępne są w Urzędzie Miasta

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 10
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Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200, poz. 1683,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188,
poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r.
Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291,
Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169,
poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) Rada
Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się wzór formularza zawierający informacje
o nieruchomościach i obiektach budowlanych składany przez osoby fizyczne będące podatnikami podatku
od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Prabuty,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały*.
2. Określa się wzór formularza zawierający deklarację
na podatek od nieruchomości składany przez osoby
prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie
mające osobowości prawnej będące podatnikami
podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy
Prabuty, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały*.
§2
Traci moc uchwała Nr III/12/2002 Rady Miejskiej w
Prabutach z dnia 12 grudnia 2002 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2006 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
H. Fedoruk
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poz. 1271, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 721,
poz. 717, Nr 175, poz. 1693, Nr 162, poz. 1568, Nr 190,
poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz.
77, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880,
Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 49, poz. 464, Nr 91,
poz. 875, Nr 273, poz. 2703, Nr 271, poz. 2784, z
2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1071,
Nr 132 poz. 1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 62, poz. 552,
Nr 167, poz. 1399, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1458),
oraz art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 r poz. 628
zm. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199,
poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1208, Nr 191, poz. 1956, z 2005 r.
Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130 poz. 187, Nr 175,
poz. 1458) Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się „Program Ochrony Środowiska Miasta
Helu na lata 2005–2008 z perspektywą do roku 2012”
wraz z ”Planem Gospodarki Odpadami Miasta Helu na
lata 2005–2008 z perspektywą do roku 2012” stanowiące
załączniki do niniejszej uchwały*.
§2
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.
§3
Zobowiązuje się burmistrza Helu do przedstawiania
Radzie Miasta Helu co dwa lata raportów z wykonania
Programu, o którym mowa w § 1.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Helu i w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Helu
T. Klajnert

UCHWAŁA Nr XXXII/235/05
Rady Miasta Helu
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska
Miasta Helu na lata 2005–2008 z perspektywą do roku
2012 wraz z Planem Gospodarki Odpadami Miasta
Helu na lata 2005–2008 z perspektywą do roku 2012”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441), oraz
art. 18 ust. 1 i 2, art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627 zm. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 233, poz. 1957,Nr 153,
* Załączników Nr 1 i 2 nie publikuje się
Druki dostępne są w Urzędzie Miasta
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UCHWAŁA Nr XXXII/242/05
Rady Miasta Helu
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
* Załączników nie publikuje się

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 10

opłatach lokalnych 1 (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. Nr 200,
poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039,
Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966
oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959,
Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365,
Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i
Nr 179, poz. 1484) Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXI/228/05 Rady Miasta Helu z dnia
25 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych dokonuje się
następujących zmian:
1) W § 1 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:
5) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego – 1.312,75 zł
2) W § 1 dodaje się pkt 7 o brzmieniu:
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego:
a) do 36 t włącznie – 1.531,54 zł
b) powyżej 36 t – 1.936,29 zł
§2
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych.
Przewodniczący
Rady Miasta Helu
T. Klajnert
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UCHWAŁA Nr XXXVII/213/05
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 29 grudnia 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od
środków transportowych w 2006 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity z 2001r – Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z
późn. zmianami), art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zmianami) pkt 3
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października
2005 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68
1)
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poz. 956) oraz (M.P. Nr 62,poz. 859)z dnia 13 października 2005 roku. Rada Gminy uchwala co nastepuje:
§1
W uchwale Nr XXXV/197/2005 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych w 2006 r.wprowadza się
następującą zmianę:
1. § 1 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
— od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
— mniej niż 30 miejsc – 1.531,54 zł
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi po upływie 14 dni od
ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
M. Guza
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/234/2005
Rady Gminy w Malborku
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Malbork w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2006 rok Nr XXXVII/221/2005 z dnia
30 listopada 2005 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 9. poz. 84 ze zm.) Rada Gminy w
Malborku uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXVII/221/2005 z dnia 30 listopada
2005roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2006 rok wprowadza się następującą zmianę:
1. w § 1 w pkt 5 po lit.c dodaje się lit.d w brzmieniu:
— „d) pozostałych stanowiących mienie komunalne
Gminy Malbork od 1 m2 powierzchni – 0,01 zł”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy Malbork
M. Idzikowski

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L
368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych
aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 10
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/240/2005.
Rady Gminy Malbork
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na
2006 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9, lit. d, oraz
pkt. 10 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), oraz art. 109 i 124, ust. 1 – 3;
art. 128, ust. 2, pkt. 1 i 2; art. 134, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U.
2003, Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) – Rada
Gminy Malbork uchwala co następuje:
§1
1. Ustala się dochody Gminy zgodnie z załącznikiem
Nr 1* na kwotę
7.860.632 zł,
2. Ustala się wydatki budżetowe Gminy zgodnie z
załącznikiem Nr 2* na kwotę
8.884.132 zł,
3. Ustala się przychody zgodnie z załącznikiem Nr 7*
1.326.000 zł.
4. Ustala się rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 7*
302.500 zł.
§2
1. Ustala się dochody, dotacje, oraz wydatki związane
z realizacją zadań administracji rządowej zlecone
ustawowo zgodnie z załącznikiem Nr 3* na kwotę
— dochody 1.320.680 zł
tym:
— dotacje: 1.309.680 zł
— wydatki 1.309.680 zł
§3
1. Ustala się przychody i wydatki funduszy celowych
zgodnie z załącznikiem Nr 4*,
2. Ustala się prognozę długu publicznego sporządzoną
na dzień 31.12.2005 r zgodnie z załącznikiem Nr 5*,
3. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem
Nr 6*,
4. Ustala się przychody i wydatki GZGK i M zgodnie z
załącznikiem Nr 8*
§4
1. Ustala się dotację przedmiotową dla GZGK i M na
pokrycie różnicy miedzy opłatami czynszowymi, a
kosztami eksploatacji i remontów budynków oraz
różnicy w cenie ścieków w wysokości 100.000 zł
2. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w
wysokości240.000 zł
3. Ustala się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości 2.000 zł
§5
1. Ustala się dotację celową przekazaną gminie (Miasto
Malbork) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego z zakresu oświaty i wychowania oraz
pomocy społecznej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się dotację celową przekazaną dla powiatu
(Powiat malborski) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego z zakresu obrony cywilnej
zgodnie z załącznikiem Nr 2*
3. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 32.000
zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 31.000 zł i programie przeciwdziałania narkomanii
1.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2*
§6
Upoważnia się Wójta Gminy do:
— przenoszenia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
— przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków
na wynagrodzenia osobowe i pochodnych od wynagrodzeń,
— lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych,
— do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty
– 600.000 zł
— do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do kwoty
400.000 zł
§7
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Malbork
M. Idzikowski
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UCHWAŁA Nr XXXII/236/05
Rady Gminy Cewice
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr
142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13, art. 14
oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002 r. Nr 9
poz. 84 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Cewice
uchwala, co następuje:
§1
Przedmiotem opodatkowania jest posiadanie psa przez
osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Cewice.
* Załączników Nr 1 – 8 nie publikuje się

Dziennik Urzędowy
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§2
Roczna stawka podatku od posiadania psów wynosi na
terenie Gminy Cewice 23,00 zł od każdego psa podlegającemu opodatkowaniu.

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zmianami 1) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§1

Zwalnia się z podatku od posiadania psów jednego psa
w każdym gospodarstwie domowym.

Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Dębnica Kaszubska jak w załączniku do uchwały.

§4

§2

§3

Ewidencja psów zaktualizowana zostanie na podstawie
wykazów psów sporządzonych przez sołtysów, Zarządy
Spółdzielni Mieszkaniowych i Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych lub innych administratorów budynków.
§5
Podatek płatny jest bez wezwania z góry za rok podatkowy w terminie do dnia 15 maja danego roku lub w terminie 14 dni od daty zaistnienia obowiązku podatkowego.
§6
Podatek pobiera się w wysokości połowy stawki określonej w § 2, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po
dniu 30 czerwca roku podatkowego.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska
Nr II/18/98 z dnia 26 listopada 1998 r. w sprawie określenia trybu konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie
utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki
pomocniczej.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Z. Rytelewska

§7
Zarządza się pobór podatku w formie inkasa. Inkasentami podatku od posiadania psów będą sołtysi i Przewodniczący Zarządu Osiedla Na Skarpie w Siemirowicach.
Inkasentom przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§9
Uchwałę podaje się do wiadomości mieszkańców
gminy w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo
przyjęty.
§ 10
Z dniem 31 grudnia 2005 roku traci moc Uchwała Rady
Gminy Cewice Nr XXI/155/04 z dnia 30 listopada 2004
roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2005 rok zmieniona Uchwałą Rady Gminy
Cewice Nr XXII/166/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2006 roku.
Przewodniczący Rady
S. Pałubicki

142
UCHWAŁA Nr XXXIX/232/2005
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dębnica Kaszubska
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Załącznik
do uchwały Nr XXXIX/232/2005
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 30 grudnia 2005 r.
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA
KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI
GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
§1
1. Konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami w
przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych
sprawach ważnych dla Gminy.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii
mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie.
3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów
Gminy.
§2
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Dębnica Kaszubska, posiadający w dniu
ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze do rady
gminy, zamieszkali na obszarze, którego dotyczy sprawa
poddana konsultacjom.
§3
Konsultacje mogą polegać na:
1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej
przedmiotem konsultacji,
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub
pytania,
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
§4
Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą
mieć zasięg:

1) zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz.. 1441.
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1) ogólnogminny,
2) lokalny – dotyczący mieszkańców określonego terytorium.
§5
1. Konsultacje mogą być przeprowadzone z inicjatywy
Rady Gminy lub Wójta Gminy.
2. W sprawie przeprowadzenia konsultacji Wójt Gminy
wydaje zarządzenie.
3. Zarządzenie powinno zawierać:
1) przedmiot i podmiot konsultacji,
2) oznaczenie zasięgu terytorialnego konsultacji,
3) termin przeprowadzenia konsultacji.
§6
1. Każdorazowo konsultacje przeprowadza i organizuje
Wójt Gminy w formie zebrań wiejskich. W tym celu
może upoważnić pracownika Urzędu Gminy lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
2. O przedmiocie i terminie konsultacji Wójt zawiadamia
mieszkańców co najmniej na 7 dni przed ich odbyciem w formie obwieszczeń.
3. Każdorazowo w zawiadomieniu o konsultacjach
należy podać drugi termin zebrania wyznaczony co
najmniej na pół godziny po upływie pierwszego terminu.
4. Zebraniu przewodniczy Wójt lub osoba przez niego
upoważniona.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200,
poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039,
Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z
2004 r. Nr 92, poz. 880, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123,
poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087,
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399,
Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484)
– Rada Gminy Suchy Dąb uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXIV/ 162/ 2005 Rady Gminy w Suchym
Dębie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych
na terenie gminy Suchy Dąb na rok 2006 wprowadza się
następujące zmiany:
— w załączniku Nr 4 w tabeli w kolumnie 1 dwukrotnie
użytą liczbę „ 36 ” zastępuje się liczbą „ 37 ”,
— w załączniku Nr 6 w tabeli w kolumnie 1 dwukrotnie
użytą liczbę „ 36 ” zastępuje się liczbą „ 37 ”.

§7

§2

1. Z przebiegu zebrania sporzadza się protokół.
2. Obsługę techniczną zebrania, w tym spisanie protokołu, zapewnia Wójt Gminy.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§8
1. Konsultacje uważa się za odbyte w pierwszym terminie, jeśli w zebraniu weźmie udział co najmniej 10%
mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. W razie przybycia na zebranie mniejszej liczby mieszkańców niż określona w ust. 1, należy przeprowadzić
ponowne zebranie.
3. Udział w drugim zebraniu mniejszej liczby mieszkańców niż określona w ust. 1 nie powoduje nieważności
konsultacji.
4. W razie gdy żaden z mieszkańców nie przyjdzie na
drugie zebranie, uważa się, że tryb konsultacji został
wyczerpany.

Przewodnicząca
Rady Gminy
K. Bucka
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UCHWAŁA Nr 1/II/2006
Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 3 stycznia 2006 r.

§9

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy długu
publicznego Gminy Tczew.

1. Wyniki konsultacji Wójt przekazuje Radzie Gminy.
2. Przewodniczący Rady Gminy na sesji Rady informuje
Radnych o wynikach konsultacji.
3. Wyniki konsultacji publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dębnica Kaszubska.

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
– Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdańsku w osobach:
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1. Stanisław Kostrzewa – przewodniczący
2. Elżbieta Kuzyniak – członek
3. Małgorzata Kopowicz – członek
stwierdza, co następuje:

UCHWAŁA Nr XXV/175/2005
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 30 grudnia 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb na rok 2006.

Uchwałą Nr XXXVI /546/2005 Rada Gminy Tczew w
dniu 9 grudnia 2005 r. przyjęła budżet na 2006 rok, który
przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 21.785.371
zł oraz realizację wydatków w wysokości 23.895.371 zł.
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Uchwalony budżet zamyka się deficytem budżetowym
w wysokości 2.110.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Pokrycie
deficytu wyżej wymienionymi przychodami jest zgodne
z postanowieniami art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104).
Do uchwały budżetowej na 2006 r. załączono prognozę długu Gminy, w której przedstawiono zobowiązania
w latach 2006 – 2009 z tytułu zaciągnięcia pożyczek i
kredytów.
Z dokumentu tego wynika, że prognozowana kwota
długu na koniec 2006 r. wyniesie 2.110.000 zł, co w
stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi
9,69% (przy granicznym progu 60%), a w kolejnych latach
będzie ulegać zmniejszeniu.
Natomiast zakładana kwota spłaty w 2006 r. zobowiązań z powyższych tytułów łącznie z należnymi odsetkami
stanowi 0,83% (przy granicznym progu 15%) prognozowanych na ten rok dochodów budżetu Gminy. Z kolei
najwyższa rata spłaty zobowiązań Gminy przypada na
2007 rok i stanowi 6,58% w stosunku do prognozowanych
dochodów na 2007 rok.
Zachowane zatem zostały wymogi określone postanowieniami art. 170 ust. 1 i 169 ust. 1 cytowanej wyżej
ustawy o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodniczący
Składu Orzekającego RIO
S. Kostrzewa
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UCHWAŁA Nr 1/III/2006
składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 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 2001 r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.) skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1) Bogumiła Runiewicz – Leszkowska
– przewodnicząca
2) Luiza Budner – Iwanicka – członek
3) Alicja Śrubkowska – członek
stwierdza co następuje:
Rada Gminy Luzino uchwałą Nr XXVIII/246/2005
z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na

Poz. 144 i 145

2006 rok przyjęła budżet wynoszący po stronie dochodów
25.553.217zł, zaś po stronie wydatków 26.983.717 zł,
wobec czego deficyt budżetu wyniósł 1.430.500zł. Rada
Gminy zaplanowała również przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000zł, jak też rozchody,
przeznaczając je na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 569.500zł.
Ze względu na to, że zgodnie z art. 168 ust. 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104) 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 12 do wyżej przywołanej uchwały
jest prognoza długu na rok 2006, gdzie w zestawieniu
tabelarycznym przedstawiono przewidywane w 2006 r.
przychody z tytułu kredytów i pożyczek, jak też przewidywane wielkości spłat kredytów i pożyczek oraz należnych
odsetek z tych tytułów w latach 2006–2011. Z dokumentu
tego wynika, że:
— prognozowane łączne kwoty spłat rat kredytów
i pożyczek wraz z odsetkami wynosić będą w
2006 r.– 749.712zł, w 2007 r.– 729.248zł, w 2008 r.–
775.486 zł. Kwoty te stanowić będą odpowiednio
2,93%, 2,85% i 3,03% planowanych na 2006 rok
dochodów gminy. W latach następnych łączne kwoty
spłat z powyższych tytułów ulegać będą stopniowemu
zmniejszeniu,
— prognozowana kwota długu na koniec 2006 r. wyniesie
2.486.125zł, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowić będzie 9,73%. W latach
następnych, w związku z planowanymi spłatami rat
kredytów i pożyczek, kwota długu ulegać będzie sukcesywnemu zmniejszaniu, aż do całkowitej jego spłaty
w 2011roku.
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. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych
w odniesieniu do budżetu na 2006 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 2/III/2006
składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu
publicznego gminy Słupsk
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 2001 r. 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) Luiza Budner – Iwanicka – członek
stwierdza co następuje:
Rada Gminy Słupsk uchwałą Nr XXVII/278/2005 z
dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Słupsk na 2006 rok przyjęła budżet wynoszący po stronie dochodów 32.964.879 zł, zaś po stronie
wydatków 35.984.319 zł, wobec czego deficyt wyniósł
3.019.440 zł. Jednocześnie Rada Gminy zaplanowała
przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie
2.201.000 zł, spłat pożyczek udzielonych z budżetu
w kwocie 13.440 zł oraz wolnych środków w kwocie
1.615.000 zł jak też rozchody, przeznaczając je na spłatę
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
750.000 zł oraz na udzielenie pożyczek z budżetu dla
wspólnot mieszkaniowych w kwocie 60.000 zł.
Ze względu na to, że zgodnie z art. 168 ust. 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104) deficyt budżetu jednostki samorządu
terytorialnego może być pokryty, między innymi, przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek oraz wolnych
środków, skład orzekający stwierdził, że planowany
sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Załącznikiem Nr 11 do wyżej przywołanej uchwały jest
prognoza długu publicznego Gminy Słupsk obejmująca
lata: 2006–2010, gdzie w zestawieniu tabelarycznym
przedstawiono przewidywane w 2006 r. przychody z
tytułu kredytów i pożyczki oraz przewidywane wielkości
spłat kredytów i pożyczek, jak również należnych odsetek z tych tytułów. Przedstawiono również przewidywane
spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w latach
2007–2010.
Z dokumentu tego wynika, że:
— prognozowane łączne kwoty spłat rat kredytów
i pożyczek wraz z odsetkami wynosić będą w
2006 r.– 850.000 zł, w 2007 r.– 1.175.000 zł, w
2008 r.– 1.380.000 zł. Kwoty te stanowić będą
odpowiednio 2,58%, 3,56%, 4,19% planowanych na
2006 rok dochodów gminy. W latach następnych
łączne kwoty spłat z powyższych tytułów ulegać będą
stopniowemu zmniejszeniu,

— prognozowana kwota długu na koniec 2006 r. wyniesie
3.785.000 zł, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowić będzie 11,48%. 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. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych
w odniesieniu do budżetu na 2006 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

147
UCHWAŁA Nr 3/III/2006
składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 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 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. 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) Luiza Budner – Iwanicka – członek
stwierdza co następuje:
Rada Gminy Przechlewo uchwałą Nr 217/XXXVI/
2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2006 przyjęła budżet wynoszący po stronie dochodów 12.670.238 zł, zaś po stronie
wydatków 13.543.813 zł, wobec czego deficyt wyniósł
873.575 zł. Jednocześnie Rada Gminy zaplanowała
przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie
1.677.575 zł, jak też rozchody, przeznaczając je na spłatę
wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 804.000 zł.
W § 14 ust. 3 uchwały budżetowej Rada Gminy upoważniła również Wójta do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki
krótkoterminowej na pokrycie występującego w ciągu roku
deficytu budżetu w wysokości 250.000 zł.
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Ze względu na to, że zgodnie z art. 168 ust. 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104) 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: 2006–2011, gdzie w zestawieniu tabelarycznym
przedstawiono przewidywane w 2006 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: 2007–2011.
Z dokumentu tego wynika, że:
— prognozowane łączne kwoty spłat rat kredytów i
pożyczek wraz z odsetkami (bez uwzględnienia
spłaty kredytów na prefinansowanie) wynosić będą w
2006 r.– 1.234.000 zł, w 2007 r.– 1.220.907 zł, w
2008 r.– 374.372 zł. Kwoty te stanowić będą odpowiednio 9,74%, 9,64%, 2,95% planowanych na
2006 rok dochodów gminy. W latach następnych
łączne kwoty spłat z powyższych tytułów ulegać będą
stopniowemu zmniejszeniu,
— prognozowana kwota długu na koniec 2006 r. (bez
uwzględnienia kredytów na prefinansowanie) wyniesie
2.973.304 zł, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowić będzie 23,47%. 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. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych
w odniesieniu do budżetu na 2006 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 4/III/2006
składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prognozy kształtowania się długu
publicznego Gminy Starogard Gdański.

Poz. 147 i 148

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 2001 r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.) skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1) Bogumiła Runiewicz– Leszkowska
– przewodnicząca
2) Luiza Budner – Iwanicka – członek
3) Alicja Śrubkowska – członek
stwierdza co następuje:
Rada Gminy w Starogardzie Gdańskim uchwałą
Nr XXXVI/322/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 przyjęła budżet
wynoszący po stronie dochodów 23.489.248 zł, zaś po
stronie wydatków 25.746.848 zł, wobec czego deficyt
wyniósł 2.257.600 zł.
Jednocześnie Rada Gminy zaplanowała przychody pochodzące z zaciąganych pożyczek w kwocie
3.375.000 zł oraz wolnych środków w kwocie
120.000 zł, jak też rozchody, przeznaczając je na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
1.237.400 zł.
Ze względu na to, że zgodnie z art. 168 ust. 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104) deficyt budżetu jednostki samorządu
terytorialnego może być pokryty, między innymi, przychodami pochodzącymi z pożyczek oraz wolnych środków
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych, skład orzekający stwierdził, że
planowany sposób sfinansowania deficytu budżetu na
2006 rok jest zgodny z prawem.
Załącznikiem Nr 9 do wyżej przywołanej uchwały jest
prognoza długu publicznego Gminy Starogard Gdański
obejmująca lata 2006–2010, gdzie w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono przewidywane w 2006 r. przychody z tytułu pożyczek oraz przewidywane wielkości spłat
kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek z tych tytułów w latach 2006–2010. Z dokumentu tego wynika, że:
— prognozowane łączne kwoty spłat rat kredytów
i pożyczek wraz z odsetkami wynosić będą w
2006 r.– 730.000 zł, w 2007 r.– 1.304.606 zł, w
2008 r.– 1.582.653 zł, w 2009 r.– 897.684 zł oraz w
2010 r.– 895.221 zł. Kwoty te stanowić będą odpowiednio 3,11%, 5,55%, 6,73%, 3,82% oraz 3,81%
planowanych na 2006 rok dochodów gminy,
— prognozowana kwota długu na koniec 2006 r. wyniesie
4.540.000 zł, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowić będzie 19,33%. 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. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych
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w odniesieniu do budżetu na 2006 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

149
UCHWAŁA Nr 1/IV/2006
Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 3 stycznia 2006 r.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodniczący
Składu Orzekającego RIO
J. Orłowski
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UCHWAŁA Nr 2/IV/2006
Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 3 stycznia 2006 r.
w sprawie opinii o prawidłowości prognozy długu
publicznego Gminy i Miasta Pelplin.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy długu
publicznego Gminy Subkowy.

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

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

1. Józef Orłowski – przewodniczący
2. Elżbieta Kuzyniak – członek
3. Małgorzata Kopowicz – członek
stwierdza co następuje:

1. Józef Orłowski – przewodniczący
2. Elżbieta Kuzyniak – członek
3. Małgorzata Kopowicz – członek
stwierdza co następuje:
Uchwałą Nr XXIII/201/2005 Rada Gminy Subkowy
w dniu 8 grudnia 2005 r. przyjęła budżet gminy na
2006 rok, który przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 10.065.386 zł oraz realizację wydatków w wysokości
10.133.386 zł.
Deficyt budżetu w wysokości 68.000 zł postanowiono
pokryć przychodami z zaciągniętego kredytu.
Pokrycie deficytu budżetu wyżej wymienionym przychodem zgodne jest z postanowieniami art. 168 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104).
Do uchwały budżetowej załączono prognozę długu
gminy sporządzoną na dzień 31 grudnia 2005 r. Przedstawiono w niej zobowiązania gminy w latach 2006–2011
z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
Z dokumentu tego wynika, że prognozowana kwota
długu na koniec 2006 r. wyniesie 1.481.540 zł, co w
stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi
14,72% (przy progu 60%), a w kolejnych latach będzie
ulegać zmniejszeniu.
Natomiast najwyższa rata spłaty długu z powyższych
tytułów przypadnie na rok 2006 i łącznie z należnymi
odsetkami wyniesie 606.269 zł, co stanowi 6,03% (przy
progu 15%) prognozowanych na ten rok dochodów
budżetu gminy.
Zachowane zatem zostały wymogi określone postanowieniami art. 170 ust. 1 i 169 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
W związku z powyższym Skład Orzekający uznał, że
prognoza kształtowania się długu została opracowana
prawidłowo.

Uchwałą Nr XXXV/347/05 Rada Miejska w Pelplinie
w dniu 9 grudnia 2005 r. przyjęła budżet na 2006 rok,
który przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości
27.050.690 zł oraz realizację wydatków w wysokości
26.562.490 zł. Uchwalony budżet zamyka się nadwyżką
budżetową w wysokości 488.200 zł.
Do uchwały budżetowej załączono prognozę długu
gminy i miasta sporządzoną na dzień 31 grudnia
2005 r. Przedstawiono w niej zobowiązania gminy i miasta
w latach 2006 – 2011 z tytułu zaciągnięcia kredytów i
pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.
Z dokumentu tego wynika, że prognozowana kwota
długu na koniec 2006 r. wyniesie 5.036.000 zł, co w
stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi
18,62% (przy progu 60%), a w kolejnych latach będzie
ona ulegać zmniejszeniu.
Natomiast najwyższa rata spłaty długu z powyższych
tytułów oraz potencjalnych spłat kwot z udzielonych
poręczeń przypadnie na rok 2006 i łącznie z należnymi
odsetkami, wyniesie 1.932.858 zł, co stanowi 7,15%
(przy progu 15%) prognozowanych na ten rok dochodów
budżetu gminy i miasta.
Zachowane zatem zostały wymogi określone postanowieniami art. 170 ust. 1 i 169 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104).
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający uznał,
że prognoza kształtowania się długu została opracowana
prawidłowo.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodniczący
Składu Orzekającego RIO
J. Orłowski
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UCHWAŁA Nr 1/V/2006
składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu
publicznego Gminy Miejskiej Dzierzgoń.
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 2001 r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.) skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1) Tadeusz Jeżowski – przewodniczący
2) Luiza Budner – Iwanicka – członek
3) Alicja Śrubkowska – członek
stwierdza co następuje:
Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwałą Nr XXXI/267/05
z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na
2006 rok przyjęła budżet wynoszący po stronie dochodów 16.985.409zł, zaś po stronie wydatków 18.568.064zł,
wobec czego deficyt wyniósł 1.582.655zł, który postanowiono pokryć kredytem. Rada Miejska zaplanowała
również przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w
kwocie 1.749.655zł, jak też rozchody, przeznaczając je
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 167.000zł.
Ze względu na to, że zgodnie z art. 168 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104) deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty, między innymi,
przychodami pochodzącymi z kredytów, skład orzekający
stwierdził, że planowany sposób pokrycia deficytu jest
zgodny z prawem.
Załącznikiem Nr 8 do wyżej przywołanej uchwały jest
„Prognoza długu Gminy Dzierzgoń do 2010 roku”, gdzie w
zestawieniu tabelarycznym przedstawiono przewidywane
w 2006 r. przychody z tytułu kredytów i pożyczek, jak też
przewidywane wielkości spłat kredytów i pożyczek oraz
należnych odsetek z tych tytułów w latach 2006–2010.
Z dokumentu tego wynika, że:
— prognozowane łączne kwoty spłat rat kredytów i
pożyczek wraz z odsetkami wynosić będą w 2006 r.–
248.660zł, w 2007 r.– 209.900zł, w 2008 r.– 45.000 zł.
Kwoty te stanowić będą odpowiednio 1,46%, 1,24%
i 0,26% planowanych na 2006 rok dochodów gminy.
W latach następnych łączne kwoty spłat z powyższych
tytułów ulegać będą stopniowemu zmniejszeniu,
— prognozowana kwota długu na koniec 2006 r. wyniesie
325.000zł, co w stosunku do planowanych dochodów
na ten rok stanowić będzie 1,91%. 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. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych
w odniesieniu do budżetu na 2006 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.
Przewodniczący
Składu Orzekającego
T. Jeżowski
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Sprawozdanie
z Działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Powiatu Gdańskiego w 2005 r.
z dnia 2 stycznia 2006 r.
Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, zwana dalej,,Komisją”, działająca przy Staroście
Gdańskim odbyła w 2005 roku trzy posiedzenia,
w tym jedno w poszerzonym składzie z udziałem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego oraz Wójtów pozostałych
gmin powiatu.
Zgodnie z art. 38 a ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) na początku 2005 r. upłynęła I kadencja Komisji, w związku z tym przeprowadzono
procedurę powołania jej na nową kadencję. Wystąpiono
do podmiotów, które zgodnie z ustawą delegują swoich
przedstawicieli (Prokurator Okręgowy, Komendant Powiatowy Policji, Rada Powiatu) oraz wydano zarządzenia Starosty (Nr 4/2005 oraz 5/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r.) w
sprawie powołania członków Komisji na II kadencję oraz
powołania osób do udziału w pracach Komisji z głosem
doradczym.
Pierwsze posiedzenie (24.02.2005 r.) przeprowadzono
w poszerzonym składzie ze względu na zasadniczy temat,
jakim był:
— ,,Możliwe rozwiązania techniczno–organizacyjne
zmierzające do usprawnienia systemu kierowania
i koordynacji działań ratowniczych na obszarze
powiatu”. Celem tego posiedzenia było rozważenie
koncepcji budowy zintegrowanego systemu gminnych
Centrów Reagowania i centralnego, w pełni wyposażonego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Rozpatrywana koncepcja zakłada rozbudowę
powiatowego centrum, natomiast do gminnych Centrów Reagowania przekazywane byłoby zobrazowanie
sytuacji w sieci WLAN (poprzez Internet).
Podczas pierwszego posiedzenia przyjęty został
również,,Plan pracy Komisji na 2005 r.” oraz dokonano
analizy narastającego zjawiska subkultury młodzieżowej
tzw.,,blokersów”.
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Kolejne posiedzenie (24.05.2005 r.), które odbyło się na
terenie 49 pułku śmigłowców bojowych (pśb), dokonano
analizy możliwości współdziałania 49 pśb z samorządami
powiatu w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń. Dokonano również oceny budżetu
powiatu pod kątem zabezpieczenia w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa.
Następne posiedzenie Komisji (22.11.2005 r.) poświęcone zostało ocenie stanu technicznego obiektów i urządzeń osłony przeciwpowodziowej oraz jego wpływu na
bezpieczeństwo przeciwpowodziowe powiatu. Członkowie
Komisji zapoznani zostali z zakresem prac inwestycyjnych
na obiektach osłony przeciwpowodziowej – zrealizowanymi w 2005 r. oraz planowanych w 2006 r.
Ponadto przedstawiono informacje nt.:
— badań zleconych przez Urząd Marszałkowski, a dotyczących szkodliwości składowiska odpadów tzw.,,fosfogipsów” w Wiślince;
— stopnia realizacji zadania inwestycyjnego na potrzeby
powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
— przeprowadzonego ćwiczenia w zakresie ewakuacji
osób z budynku użyteczności publicznej.
Formułowane podczas posiedzeń wnioski każdorazowo
kierowane są do właściwych urzędów, samorządów gminnych, służb, inspekcji lub innych instytucji celem dalszego
wyjaśnienia, bądź spowodowania ich realizacji.
Przewodniczący
Powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku
B. Dombrowski
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ROZPORZĄDZENIE Nr 1/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Borzytuchom
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§1

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
C. Dąbrowski
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ROZPORZĄDZENIE Nr 2/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chojnice
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§1
Wyznacza się aglomerację Chojnice, z oczyszczalnią
ścieków w Chojnicach, której obszar obejmuje miasto
Chojnice w jego granicach administracyjnych oraz położone w gminie Chojnice miejscowości: Pawłowo, Pawłówko, Racławki, Granowo, Silno, Gockowice, Ostrowite,
Ciechocin, Nowa Cerkiew, Sternowo, Jeziórki, Kruszka,
Kłodawa, Zbeniny, Powałki, Krojanty, Klosnowo, Jarcewo,
Chojniczki, Charzykowy, Chojnaty, Angowice, Lichnowy,
Nowy Dwór, Ogorzeliny, Cołdanki, Melanowo, Melanówek, Sławęcin, Nieżychowice, Moszczenica, Doręgowice, Topole, Władysławek, Klawkowo, Jakubowo, Lotyń,
Lipienice.
§2
Obszar i granice aglomeracji oznaczono na mapie w skali
1:25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
§3
Traci moc rozporządzenie Wojewody Pomorskiego
nr 30/05 z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Chojnice (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 69
poz. 1323, zm. Nr 105 poz. 2119).
§4
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Wyznacza się aglomerację Borzytuchom w powiecie
bytowskim, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości
Borzytuchom, której obszar obejmuje położone w gminie
Borzytuchom miejscowości: Borzytuchom, Dąbrówka
Bytowska, Struszewo, Chotkowo, Jutrzenka, Krosnowo,
Osieki Bytowskie, Niedarzyno.

Wojewoda Pomorski
C. Dąbrowski
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ROZPORZĄDZENIE Nr 3/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.

§2
Obszar i granice aglomeracji oznaczono na mapie w skali
1:25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
§3
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od

Poz. 152, 153, 154 i 155

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarne
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255.

Dziennik Urzędowy
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§1
Wyznacza się aglomerację Czarne w powiecie człuchowskim, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości
Czarne, której obszar obejmuje miasto Czarne.
§2
Obszar i granice aglomeracji Czarne oznaczono na
mapie w skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
§3
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
C. Dąbrowski

Poz. 155, 156, 157 i 158

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§1
Wyznacza się aglomerację Hel z oczyszczalnią ścieków
w Helu, której obszar obejmuje gminę Hel w jej granicach
administracyjnych, z wyłączeniem działek: nr 2/1 k.m. 1
obręb Hel, nr 4/6 k.m. 1 obręb Hel, nr 9/1 k.m. 2 obręb
Hel, nr 11/3 k.m. 2 obręb Hel oraz obszaru gminy Hel
objętego granicami przebiegającymi: od granicy z gminą
Jastarnia po północnej granicy działki nr 4/1 k.m. 1 obręb
Hel do działki nr 6/11 k.m. 1 obręb Hel, po północnej i
wschodniej granicy działki nr 6/11 k.m. 1 obręb Hel do linii
brzegowej Zatoki Puckiej, linią brzegową Zatoki Puckiej w
kierunku zachodnim do granicy z gminą Jastarnia.
§2

156

Obszar i granice aglomeracji Hel oznaczono na mapie w
skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

ROZPORZĄDZENIE Nr 4 /06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.

§3

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Debrzno

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

Wojewoda Pomorski
C. Dąbrowski

§1

158

Wyznacza się aglomerację Debrzno w powiecie człuchowskim, z oczyszczalnią w miejscowości Debrzno
Wieś, województwo wielkopolskie, której obszar obejmuje
położone w gminie Debrzno i gminie Lipka, powiat złotowski, województwo wielkopolskie, miejscowości: Miasto
Debrzno, Buchowo, Kamień, Strzeczona, Bolesławowo,
Słupia, Myśligoszcz, Boboszewo, Lipka, Debrzno Wieś,
Łąkie, Scholastykowo.
§2
Obszar i granice aglomeracji oznaczono na mapie w skali
1:25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
§3
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
Wojewoda Pomorski
C. Dąbrowski
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ROZPORZĄDZENIE Nr 5/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 6/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jastarnia
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§1
Wyznacza się aglomerację Jastarnia w powiecie
puckim, której obszar obejmuje gminę Jastarnia w jej
granicach administracyjnych oraz obszar gminy Hel objęty
granicami przebiegającymi: od granicy z gminą Jastarnia
po północnej granicy działki nr 4/1 k.m. 1 obręb Hel do
działki nr 6/11 k.m. 1 obręb Hel, po północnej i wschodniej
granicy działki nr 6/11 k.m. 1 obręb Hel do linii brzegowej
Zatoki Puckiej, linią brzegową Zatoki Puckiej w kierunku
zachodnim do granicy z gminą Jastarnia.
§2
Obszar i granice aglomeracji oznaczono na mapie w
skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
§3
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Hel
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255.
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dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
C. Dąbrowski

Poz. 158, 159, 160, 161 i 162
§3

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
C. Dąbrowski
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ROZPORZĄDZENIE Nr 7/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.

161
ROZPORZĄDZENIE Nr 9/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Konarzyny
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm. 1) zarządza się, co następuje:
§1

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łeba
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

Wyznacza się aglomerację Konarzyny w powiecie chojnickim z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Zielona
Huta, której obszar obejmuje położone w gminie Konarzyny miejscowości: Ciecholewy, Kiełpin, Konarzyny, Konarzynki, Nierostowo, Binduga, Dzięgiel, Zielona Chocina,
Zielona Huta, Żychce, Jonki, Rowista, Nowa Karczma,
Duża Kępina, Mała Kępina, Popielewo.

Wyznacza się aglomerację Łeba w powiecie lęborskim,
z istniejącą oczyszczalnią ścieków w Łebie, której obszar
obejmuje miasto Łeba w granicach administracyjnych
oraz położone w gminie Wicko miejscowości: Nowęcin
i Żarnowska.

§2

§2

Obszar i granice aglomeracji oznaczono na mapie w skali
1:25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

Obszar i granice aglomeracji Łeba oznaczono na mapie w
skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§3

§3

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

§1

Wojewoda Pomorski
C. Dąbrowski

Wojewoda Pomorski
C. Dąbrowski
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ROZPORZĄDZENIE Nr 8/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 10/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubichowo

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łęczyce

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm. 1) zarządza się, co następuje:

§1

§1

Wyznacza się aglomerację Lubichowo w powiecie
starogardzkim, z oczyszczalnią ścieków w Lubichowie,
której obszar obejmuje położone w gminie Lubichowo
miejscowości: Lubichowo, Zelgoszcz, Bietowo.

Wyznacza się aglomerację Łęczyce w powiecie wejherowskim, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Łęczyce, której obszar obejmuje położone w gminie Łęczyce
miejscowości: Łęczyce, Godętowo, Niedarzyno, Brzeźno
Lęborskie, Kaczkowo, Świetlino, Strzelęcino, Kisewo,
Rozłazino.

§2
Obszar i granice aglomeracji Lubichowo oznaczono
na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do
rozporządzenia.

§2
Obszar i granice aglomeracji Łęczyce oznaczono na
mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255.
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§3
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
C. Dąbrowski

Poz. 163, 164, 165 i 166

mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
§3
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
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Wojewoda Pomorski
C. Dąbrowski

ROZPORZĄDZENIE Nr 11/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.

165

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostaszewo
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§1
Wyznacza się aglomerację Ostaszewo w powiecie
nowodworskim, w granicach administracyjnych gminy,
z oczyszczalnią w Ostaszewie, której obszar obejmuje
miejscowości: Palczewo, Nowa Cerkiew, Gniazdowo,
Ostaszewo, Jeziernik, Piaskowiec, Groblica, Nowa
Kościelnica, Pułkownikówka, Komarówka.

ROZPORZĄDZENIE Nr 13/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przechlewo
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§1

Obszar i granice aglomeracji oznaczono na mapie w skali
1:25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

Wyznacza się aglomerację Przechlewo w powiecie
człuchowskim, z oczyszczalnią w Przechlewie, której
obszar obejmuje położone w gminie Przechlewo miejscowości: Przechlewo, Pawłówko, Lisewo, Szczytno,
Płaszczyca, Jemielno, Sąpolno, Dąbrowa Człuchowska,
Nowa Wieś, Pakotulsko, Zawada, Dobrzyń, Klęśnik.

§3

§2

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Obszar i granice aglomeracji Przechlewo oznaczono
na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do
rozporządzenia.

§2

§3
Wojewoda Pomorski
C. Dąbrowski
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Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
C. Dąbrowski

ROZPORZĄDZENIE Nr 12/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.

166

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pszczółki
ROZPORZĄDZENIE Nr 14/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§1
Wyznacza się aglomerację Pszczółki w powiecie
gdańskim, z oczyszczalnią ścieków w Pszczółkach, której
obszar obejmuje położone w gminie Pszczółki miejscowości: Pszczółki, Skowarcz, Ostrowite, Ulkowy I, Ulkowy
II, Różyny, Kleszczewko, Rębielcz, Kolnik.
§2
Obszar i granice aglomeracji Pszczółki oznaczono na

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Puck
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§1
Wyznacza się aglomerację Puck, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Swarzewo, której obszar obejmuje
miasto Puck w jego granicach administracyjnych, położo-

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255.
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ne w gminie Puck miejscowości: Mrzezino, Żelistrzewo,
Osłonino, Rzucewo, Błądzikowo, Kaczyno, Celbowo,
Brudzewo, Sławutowo, Sławutówko, Połczyno, Darżlubie,
Zdrada, Mechowo, Leśniewo, Domatowo, Domatówko,
Mała Piaśnica, Strzelno, Łebcz, Swarzewo, Gnieżdżewo
oraz położone w gminie miejskiej Władysławowo miejscowości: Władysławowo, Chłapowo, Chałupy.
§2
Obszar i granice aglomeracji oznaczono na mapie w
skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

Poz. 166, 167, 168 i 159
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ROZPORZĄDZENIE Nr 16/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Somonino
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§1

Traci moc rozporządzenie Wojewody Pomorskiego
nr 25/05 z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Puck (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 69
poz. 1318, zm. Nr 105 poz. 2127).

Wyznacza się aglomerację Somonino w powiecie kartuskim, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Sławki,
której obszar obejmuje położone w gminie Somonino
miejscowości: Goręczyno, Ostrzyce, Egiertowo, Borcz,
Wyczechowo, Hopowo, Kamela, Połęczyno, Kaplica,
Starkowa Huta, Rybaki, Sławki, Ramleje.

§4

§2

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Obszar i granice aglomeracji oznaczono na mapie w skali
1: 25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§3

Wojewoda Pomorski
C. Dąbrowski

§3
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
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Wojewoda Pomorski
C. Dąbrowski

ROZPORZĄDZENIE Nr 15/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.

169

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Smętowo Graniczne
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§1
Wyznacza się aglomerację Smętowo Graniczne w powiecie starogardzkim, z oczyszczalnią ścieków w Kopytkowie,
której obszar obejmuje położone w gminie Smętowo Graniczne miejscowości: Bobrowiec, Kopytkowo, Lalkowy, Smętówko, Smętowo Graniczne, Czerwińsk.
§2
Obszar i granice aglomeracji oznaczono na mapie w skali
1: 25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
§3
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
C. Dąbrowski

ROZPORZĄDZENIE Nr 17/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Swornegacie
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§1
Wyznacza się aglomerację Swornegacie w gminie
Chojnice, w powiecie chojnickim z oczyszczalnią w
Swornychgaciach, której obszar obejmuje położone w
gminie Chojnice miejscowości: Kamionka, Kokoszka,
Małe Swornegacie, Owink, Swornegacie.
§2
Obszar i granice aglomeracji oznaczono na mapie w skali
1: 25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
§3
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255.

Wojewoda Pomorski
C. Dąbrowski
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ROZPORZĄDZENIE Nr 18/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 20/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szemud

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Władysławowo

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§1

§1

Wyznacza się aglomerację Szemud w powiecie wejherowskim, z oczyszczalnią ścieków w Szemudzie, której
obszar obejmuje położone w gminie Szemud miejscowości: Szemud, Częstkowo, Donimierz, Głazica, Jeleńska
Huta, Kamień, Przetoczyno, Szemudzka Huta.

Wyznacza się aglomerację Władysławowo w powiecie
puckim, z oczyszczalnią ścieków w Jastrzębiej Górze,
której obszar obejmuje położone w gminie miejskiej
Władysławowo miejscowości: Jastrzębia Góra, Karwia,
Ostrowo, Tupadły, Rozewie oraz położone w gminie Puck
miejscowości: Mieroszyno, Czarny Młyn, Kaczyniec.

§2
Obszar i granice aglomeracji oznaczono na mapie w
skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
§3
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

§2
Obszar i granice aglomeracji Władysławowo oznaczono na mapie w skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik do
rozporządzenia.
§3
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
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ROZPORZĄDZENIE Nr 19/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 21/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki Wielkie
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm. 111) zarządza się, co następuje:
§1
Wyznacza się aglomerację Trąbki Wielkie w powiecie
gdańskim, z oczyszczalnią w Trąbkach Wielkich, której
obszar obejmuje położone w gminie Trąbki Wielkie miejscowości: Czerniec, Czerniewo, Ełganowo, Trąbki Wielkie, Kaczki, Trąbki Małe.
§2
Obszar i granice aglomeracji oznaczono na mapie w
skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
§3
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zblewo
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§1
Wyznacza się aglomerację Zblewo w powiecie starogardzkim, z oczyszczalnią ścieków w Zblewie, której
obszar obejmuje położone w gminie Zblewo miejscowości:
Mały Bukowiec, Bytonia, Cis, Pałubinek, Zblewo, Jezierce, Kleszczewo Kościerskie, Semlin, Pinczyn, Piesienica,
Miradowo, Białachowo, Radziejewo, Borzechowo.
§2
Obszar i granice aglomeracji oznaczono na mapie w skali
1: 25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
§3
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Wojewoda Pomorski
C. Dąbrowski
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255.
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CZĘŚĆ I

ROZPORZĄDZENIE Nr 22/06
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2006 r.

1. W dniu 22 stycznia 2006 r. w województwie pomorskim przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady
Miejskiej w Skórczu w okręgu wyborczym Nr 1.
2. W wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Skórczu w okręgu wyborczym Nr 1 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w
Skórczu w okręgu wyborczym Nr 1 liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 611, w głosowaniu
wzięło udział (oddało karty ważne) 190 wyborców, co
stanowi 31,1% uprawnionych do głosowania.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żarnowiec
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§1
Wyznacza się aglomerację Żarnowiec w gminie Krokowa w powiecie puckim, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Żarnowiec, której obszar obejmuje położone w
gminie Krokowa miejscowości: Żarnowiec, Dębki, Wierzchucino, Białogóra, Górczyn, Wierzchucino Wybudowanie, Brzyno, Prusewo, Słuchowo, Lubkowo, Kartoszyno,
Tyłowo, Lubocino, Karlikowo, Sobieńczyce, Odargowo.
§2
Obszar i granice aglomeracji Żarnowiec oznaczono
na mapie w skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik do
rozporządzenia.
§3
Traci moc rozporządzenie Wojewody Pomorskiego nr
22/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Żarnowiec (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 71
poz. 1378, zm. Nr 105 poz. 2133).
§4
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
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CZĘŚĆ II
Miejska Komisja Wyborcza w Skórczu potwierdziła, iż
otrzymała protokół głosowania od 1 Obwodowej Komisji
Wyborczej. Na podstawie tego protokołu Komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgu
oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy
kandydatów i kandydatów z tych list ustaliła następujące
wyniki wyborów uzupełniających:
Okręg wyborczy Nr 1 w którym wybierano 1 radnego
1. Wybory odbyły się.
2. Głosowanie przeprowadzono.
3. Głosów ważnych oddano 189
4. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów
z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lista nr 1 – KWW Telesat 131
1) Czapiewski Krzysztof 131
Lista nr 2 – KWW Wspólnota Mieszkańców 58
1) Kolenda Roman 58
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został
wybrany radnym CZAPIEWSKI Krzysztof z listy nr 1
– KWW Telesat.

OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 23 stycznia 2006 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skórczu w okręgu wyborczym Nr 1 przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2006 r.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255.

Komisarz Wyborczy
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