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2192
UCHWA£A Nr V/49/2007
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omy³ki pisarskiej
w treœci Uchwa³y Nr II/7/2006 Rady Gminy Stary Targ
z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokoœci
stawek podatku od œrodków transportowych na 2007
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2.pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku
z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z póŸn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 10 paŸdziernika 2006 r. w sprawie stawek podatku od
œrodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2007 r. (M.P.
Nr 72, poz. 721) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
25 paŸdziernika 2006 r. w sprawie wysokoœci górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P.
Nr 75, poz. 758) Rada Gminy Stary Targ uchwala, co
nastêpuje:
§1
W treœci Uchwa³y Nr II /7/2006 Rady Gminy Stary Targ z
dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokoœci stawek
podatku od œrodków transportowych na 2007 r., dokonuje
siê poni¿szej zmiany:
prostuje siê oczywist¹ omy³kê pisarsk¹ w zapisie (§ 1 pkt 4)
w/w Uchwa³y (opublikowanej w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. Nr 140,
pod poz. 2882), dotycz¹cym stawki podatku od œrodków
transportowych od ci¹gnika siod³owego i balastowego o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów lub
wy¿szej ni¿ 12t w rubryce: dwie osie – inne systemy
zawieszenia osi jezdnych, nie mniej ni¿ 31t, w sposób
nastêpuj¹cy: zastêpuje siê stawk¹ podatku w kwocie
,,1970,00” kwot¹ prawid³ow¹: „1950,00z³”.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stary
Targ.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Miros³aw Brakoniecki

2193
UCHWA£A Nr V/50/2007
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzêtom
oraz ich wy³apywanie na obszarze Gminy Stary Targ.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierz¹t (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz.
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1002 z póŸn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku
z art 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy o ochronie zwierz¹t z dnia
21 sierpnia 1997 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1002
z póŸn. zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii w Malborku Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Gminy Stary Targ maj¹c na wzglêdzie potrzebê
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzêtom, wyra¿a zgodê
na korzystanie przez Gminê Stary Targ ze schroniska dla
zwierz¹t prowadzonego przez uprawniony podmiot oraz
wy³apywanie bezdomnych zwierz¹t na podstawie stosownej
umowy cywilnoprawnej zawartej pomiêdzy Gmin¹ Stary Targ
a podmiotem posiadaj¹cym wymagane przepisami prawa
zezwolenia na prowadzenie takiej dzia³alnoœci.
§2
1. Na obszarze Gminy Stary Targ bêdzie siê okresowo
dokonywaæ wy³apywania bezdomnych zwierz¹t.
2. Wy³apywanie bezdomnych zwierz¹t bêdzie przeprowadzane w miarê potrzeb na ca³ym obszarze Gminy lub
jej czêœci, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.
3. Wójt Gminy Stary Targ ustala termin i obszar wy³apywania
zwierz¹t.
Wójt organizuje akcjê wy³apywania zwierz¹t i mo¿e
stosownie do postanowieñ w § 1 tej uchwa³y, w drodze
umowy powierzyæ wy³apywanie zwierz¹t podmiotowi
prowadz¹cemu schronisko dla zwierz¹t lub przedsiêbiorcy
prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w tym zakresie.
§3
Wójt podaje do publicznej wiadomoœci przez og³oszenie
na tablicach og³oszeñ i w prasie lokalnej, co najmniej na
21 dni przed planowanym terminem rozpoczêcia wy³apywania bezdomnych zwierz¹t:
1) termin ich wy³apywania,
2) granice terenu, na którym bêd¹ wy³apywane,
3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie
zwierz¹t po wy³apywaniu,
4) podmiot wykonuj¹cy wy³apywanie.
§4
1. Wy³apane zwierzêta zostanê niezw³ocznie przewiezione
do schroniska. Wójt Gminy dzia³aj¹c w imieniu Gminy
jest zobowi¹zany do zawarcia stosownego porozumienia
(umowy) z podmiotem prowadz¹cym schronisko dla
zwierz¹t.
2. Przed przewiezieniem do schroniska wy³apane zwierzêta
mog¹ byæ przetrzymane w miejscu ustalonym w umowie
zawartej pomiêdzy Gmin¹ a podmiotem przeprowadzaj¹cym wy³apywanie zwierz¹t.
§5
Z³apane zwierzê zostanie wydane osobie, która wyka¿e
wiarygodnym dowodem swoje prawo w³asnoœci do
zwierzêcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez
Gminê kosztów transportu, przetrzymywania i leczenia
zwierzêcia.

§6
Wykonanie uchwa³y powierza sie Wójtowi Gminy Stary
Targ.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Miros³aw Brakoniecki

2194
UCHWA£A Nr V/52/2007
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie uchwalenia ,,Programu Usuwania Wyrobów
Zawieraj¹cych Azbest dla Gminy Stary Targ na lata
2007-2011'’.
Na podstawie art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o ochronie œrodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z póŸn. zm.) oraz art 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2
pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z póŸn. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê „Program Usuwania Wyrobów Zawieraj¹cych
Azbest dla Gminy Stary Targ na lata 2007-2011”.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stary
Targ.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Miros³aw Brakoniecki

2195
UCHWA£A Nr III/10/2007
Zgromadzenia Zwi¹zku Komunalnego
„Mierzeja” w Stegnie
z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz¹du za 2006
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zwi¹zku z art. 69 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i § 6 pkt 11
statutu Zwi¹zku Komunalnego „Mierzeja” w Stegnie
(opublikowanego w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Elbl¹skiego z dnia 30 wrzeœnia 1998 r. Nr 22, poz. 150),
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Zgromadzenie Zwi¹zku Komunalnego „Mierzeja” w Stegnie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz
zapoznaniu siê z opini¹ komisji rewizyjnej oraz opini¹
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku, przyjmuje siê
sprawozdanie z wykonania bud¿etu i udziela absolutorium
dla Zarz¹du za 2006 rok.
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Zwi¹zku Komunalnego,,Mierzeja”
Eugeniusz Wyrzykowski

Poz. 2195, 2196, 2197, 2198

2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.
1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr
144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz
z 2007 r. Nr 42, poz. 273) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê za œwiadczenia prowadzonego przez
gminê przedszkola w wysokoœci 136.00 z³ miesiêcznie za
jedno dziecko.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XIV/101/2000 Rady Gminy Stare
Pole z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie op³at za œwiadczenia
prowadzonego przez gminê przedszkola zm. Uchwa³¹ Nr XXI/
152/2001 z dnia 27 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 70, poz. 839).
§3

2196
UCHWA£A Nr VI/47/2007
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium.
Na podstawie art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 1218 i Nr 187 poz. 1381) oraz
art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 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 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy
Stare Pole za 2006 rok udziela siê absolutorium Wójtowi
Gminy.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Jan Pawlina

2197
UCHWA£A Nr VI/48/2007
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie op³at za œwiadczenia prowadzonego przez
gminê przedszkola.
Na podstawie art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeœnia
1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹ca od dnia 1 wrzeœnia 2007 r.
Przewodnicz¹cy Rady
Jan Pawlina

2198
UCHWA£A Nr VI/58/2007
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu
Gminy Stê¿yca za rok 2006.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie 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 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy Stê¿yca po
rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy za
rok 2006 i zapoznaniu siê z wnioskiem Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oraz opini¹
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku – uchwa³a
Nr 60/IV/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Udziela siê Wójtowi Gminy Stê¿yca absolutorium z tytu³u
wykonania bud¿etu Gminy za rok 2006.
2. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy jako
za³¹cznik* stanowi integraln¹ czêœæ uchwa³y.
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§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
Stefan Literski
* Za³¹cznika nie publikuje siê.

2199
UCHWA£A Nr VI/42/2007
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 19
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co
nastêpuje:
§1
W § 20 uchwa³y Nr XXVII/243/2006 Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 27 wrzeœnia 2006 roku w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania œcieków ust. 5 otrzymuje
brzmienie:
„5. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloœæ odprowadzanych œcieków ustala siê w wysokoœci 90%
iloœci wody dostarczonej przez dostawcê oraz
pobranej z innych Ÿróde³ ”.
§2

Poz. 2198, 2199, 2200, 2201

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 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 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48,
poz. 327) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz.1218, Nr 187, poz. 1381
i Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy Sulêczyno po rozpatrzeniu
sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy za rok 2006
i zapoznaniu siê z uchwa³¹ Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Sulêczyno z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2006 oraz
opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku –
Uchwa³a Nr 67/IV/2007 Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdañsku z dnia 13 kwietnia 2007 r.
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Udziela siê Wójtowi Gminy Sulêczyno absolutorium
z tytu³u wykonania bud¿etu Gminy za rok 2006.
2. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy jako za³¹cznik
Nr 1* stanowi integraln¹ czêœæ niniejszej uchwa³y.
3. Uchwa³a Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Sulêczyno za 2006 rok oraz
uchwa³a Nr 67/IV/2007 Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdañsku z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Sulêczyno stanowi¹ odpowiednio za³¹czniki Nr 2* i Nr 3*
do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Grucza
* Za³¹czników Nr 1-3 nie publikuje siê.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3

2201

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Grucza

2200
UCHWA£A Nr VI/48/2007
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Sulêczyno za rok 2006.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art.18 a ust.3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,

UCHWA£A Nr VI/61/2007
Rady Gminy Tczew
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania
bud¿etu gminy za 2006 rok oraz udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Tczew za 2006 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128;
Nr 181, poz. 1337) oraz art.199 ust.3 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz.
319; Nr 104. poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218; Nr 187,
poz. 1381) Rada Gminy Tczew uchwala, co nastêpuje:
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§1
1. Przyjmuje siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy
za 2006 rok stanowi¹ce za³¹cznik* do niniejszej uchwa³y.
2. Udziela siê absolutorium Wójtowi Gminy Tczew za 2006
rok.
§2
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 ust.1 podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Krzysztof Jonaczyk
* Za³¹cznika nie publikuje siê.

2202
UCHWA£A Nr VI/64/2007
Rady Gminy Tczew
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie okreœlenia szczegó³owych warunków
przyznawania i odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze
i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze, z wyj¹tkiem
specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegó³owych
warunków czêœciowego zwolnienia z op³at, jak równie¿
trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64
poz. 593, Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz. 2703 z 2004 r.; Dz.
U. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz. 1366, Nr 179
poz. 1487, Nr 180 poz. 1493 z 2005 r.; Dz. U. Nr 144 poz.
1043, Nr 186 poz. 1380, Nr 249 poz. 1831, Nr 251 poz. 1844
z 2006 r.; Dz. U. Nr 35 poz. 219, Nr 36 poz. 226, Nr 48 poz.
320 z 2007 r.) Rada Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
§1
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Tczewie
œwiadczy us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze, zwane dalej us³ugami:
— osobom samotnym, które z powodu wieku lub innych
przyczyn wymagaj¹ pomocy innych osób, a s¹ jej
pozbawione,
— osobom samotnie gospodaruj¹cym maj¹cych krewnych

Kryterium dochodowe
* na osobę w rodzinie
* osoby samotnie gospodarującej

w linii prostej zobowi¹zanych do alimentacji, które z
powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagaj¹
pomocy innych osób, a rodzina a tak¿e nie zamieszkuj¹cy
ma³¿onek, wstêpni, zstêpni nie mog¹ takiej pomocy
zapewniæ,
— osobom zamieszkuj¹cym w rodzinie, wymagaj¹cym
pomocy innych osób, którym rodzina nie mo¿e takiej
pomocy zapewniæ,
— osobom, które wymagaj¹ specjalistycznych us³ug
dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikaj¹cych
z rodzaju schorzenia i niepe³nosprawnoœci, œwiadczone
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym.
§2
Us³ugi obejmuj¹ pomoc w zaspokojeniu codziennych
potrzeb ¿yciowych, opiekê higieniczn¹, zalecan¹ przez
lekarza pielêgnacjê oraz w miarê mo¿liwoœci równie¿
zapewnienie kontaktu z otoczeniem.
§3
1. Us³ugi œwiadczone s¹ w miejscu zamieszkania œwiadczeniobiorcy.
2. Us³ugi przyznawane s¹ na podstawie decyzji administracyjnej okreœlaj¹cej jednoczeœnie ich zakres, wymiar
godzin pracy opiekunki i zasady odp³atnoœci.
3. Zakres i wymiar us³ug ustala Kierownik Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Tczewie indywidualnie dla ka¿dego
œwiadczeniobiorcy na podstawie wywiadu œrodowiskowego.
§4
Wysokoœæ odp³atnoœci za us³ugi zale¿y od:
— kosztów us³ug opiekuñczych,
— dochodu na osobê w rodzinie.
§5
Nie ponosz¹ odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze w tym
specjalistyczne us³ugi opiekuñcze œwiadczeniobiorcy,
których dochód na osobê w rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego okreœlonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
spo³ecznej.
§6
Œwiadczeniobiorcy, których dochód na osobê w rodzinie
jest wy¿szy ni¿ kryterium dochodowe okreœlone w § 5,
ponosz¹ odp³atnoœæ na nastêpuj¹cych zasadach:

Wysokość odpłatności w procentach ustalona
od ceny usługi dla:
Osób samotnie
gospodarujących

Osób w
gospodarstwach
wieloosobowych

1

2

3

Do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101% - 140%

5%

10%
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141% - 160%

10%

15%

161% - 200%

15%

20%

201% - 220%

20%

35%

221% - 240%

35%

50%

241% - 260%

50%

65%

261% - 280%

65%

80%

281% - 300%

80%

100%

301% -

100%

100%

§7
Odp³atnoœæ za us³ugi opiekuñcze przekazana bêdzie na
rachunek Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Banku
Spó³dzielczym w Tczewie, do 15 – go dnia ka¿dego miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym us³uga zosta³a
wykonana.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Krzysztof Jonaczyk

2203
UCHWA£A Nr VII/79/2007
Rady Miasta W³adys³awowa
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie
administracyjnym miasta W³adys³awowa.
Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.), Rada Miasta W³adys³awowa uchwala
co nastêpuje:
§1
Nadaje siê ni¿ej okreœlonym ulicom po³o¿onym na obszarze administracyjnym miasta W³adys³awowa nastêpuj¹ce
nazwy:
1. Drodze publicznej, po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym
W³adys³awowo 07, karta mapy 1, biegn¹cej prostopadle
od ul. Droga Ch³apowska w kierunku po³udniowym
i oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ki ewidencyjne
8/7 i 8/10, nazwê Augustyna Rietza.
2. Drodze publicznej, po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym
Tupad³y, karta mapy 1, biegn¹cej prostopadle od ul. Rolnej
w kierunku zachodnim oznaczonej w ewidencji gruntów
jako pó³nocna czêœæ dzia³ki ewidencyjnej 294/46,

rozpoczynaj¹ca siê pomiêdzy dzia³kami 294/22 i 294/25,
nazwê Rzepakowa.
3. Drodze publicznej, po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym
Tupad³y, karta mapy 1, biegn¹cej prostopadle od ul. Rolnej
w kierunku zachodnim oznaczonej w ewidencji gruntów
jako po³udniowa czêœæ dzia³ki ewidencyjnej 294/46,
rozpoczynaj¹ca siê pomiêdzy dzia³kami 294/33 i 294/34,
nazwê Na Wzgórzu.
§2
Szczegó³owy przebieg dróg o których mowa w § 1
okreœlaj¹ wyrysy map ewidencyjnych, które stanowi¹
za³¹czniki nr 1* i 2* do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
W³adys³awowa.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Stefan Klein
* Za³¹cznika Nr 1-2 nie publikuje siê.

2204
UCHWA£A Nr VII/51/07
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 30 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz
Województwa Pomorskiego.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; 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; z 2005 r. Nr 172 poz.1441,
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Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 167
ust. 2 pkt 5 w zwi¹zku z art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104;
z 2006 r. Nr 45, poz. 319,Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217
i 1218, Nr 187. poz.1381, Nr 249, poz.1832) Rada Miejska
w Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Udziela pomocy finansowej na rzecz Województwa
Pomorskiego w formie dotacji celowej ze œrodków bud¿etu
gminy na rok 2007 w wysokoœci 200.000 z³, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn; „Remont mostów
w ci¹gu drogi wojewódzkiej Nr 201 nad rzek¹ Czernic¹
w m. Czarne”, przy zastosowaniu przy wyborze
wykonawcy ustawy Prawo zamówieñ publicznych z obowi¹zkiem rozliczenia siê przez Województwo Pomorskie
z wydatkowanych kwot w terminie 30 dni po wykonaniu
zadania.
2. Szczegó³owe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz
przeznaczenie i zasady rozliczenia œrodków okreœlone
zostan¹ w umowie pomiêdzy Województwem Pomorskim,
a Gmin¹ Czarne.
3. Do zawarcia umowy upowa¿nia siê Burmistrza Gminy
Czarne.

wydatków realizowanego przez Powiat Cz³uchowski
zadania przy zastosowaniu przy wyborze wykonawcy
ustawy Prawo zamówieñ publicznych.
2. Dotacjê o której mowa w ust.1 Burmistrz Gminy w
Czarnem przeka¿e w terminie do dnia 15 lipca 2007r. z
obowi¹zkiem rozliczenia siê przez Powiat Cz³uchowski z
wydatkowanych kwot w terminie nie póŸniej ni¿ do dnia
31 grudnia 2007 r.
§2
Pomoc finansowa zostanie udzielona na podstawie
umowy.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy w
Czarnem.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
Benedykt Lipski

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy w
Czarnem.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
Benedykt Lipski

2205
UCHWA£A Nr VII/52/07
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 30 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; 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; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz art. 167 ust. 2 pkt
5 w zwi¹zku z art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 35, poz. 319) Rada Miejska w Czarnem uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Udziela pomocy finansowej na rzecz Powiatu Cz³uchowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na
przebudowê ulicy Ogrodowej w Czarnem – II etap,
w wysokoœci 119.713 z³, jednak¿e nie wiêcej ni¿ 50%

2206
UCHWA£A Nr VI/41/07
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXIV/148/05 Rady Miejskiej
w Czarnem z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarne w latach 2005-2009.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a i pkt 15, art. 40 ust.1
i ust.2 pkt 3, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie 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; z 2005 r.Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 21 ust. 1pkt 2 i ust. 3 ustawy
z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z póŸn. zm.)
Rada Miejska w Czarnem uchwala co nastêpuje:
§1
W § 4 ust.5 uchwa³y Nr XXIV/148/05 Rady Miejskiej w
Czarnem z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Czarne w latach 2005-2009 (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 72 poz.
1392) zmienionej Uchwa³¹ nr XXXIX/262/06 Rady Miejskiej
w Czarnem z dnia 26 paŸdziernika 2006 r. (Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2007 r. Nr 40 poz. 581) otrzymuje brzmienie:
„5. Kaucja za nabyty lokal wp³acona przez najemcê przed
dniem 12 listopada 1994 r. podlega zwrotowi w
zwaloryzowanej wysokoœci 50% kwoty wynikaj¹cej
ze stosunku wysokoœci wp³aconej kaucji do przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia obwi¹zuj¹cego
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w roku jej wp³aty i przeciêtnego wynagrodzenia
obwi¹zuj¹cego w miesi¹cu z³o¿enia wniosku o zwrot
pomniejszonego o stawkê podatku dochodowego
i sk³adkê na ubezpieczenie spo³eczne.”
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Czarne.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
Benedykt Lipski

2207
UCHWA£A Nr 28/III/2007
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Poz. 2206, 2207, 2208, 2209

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, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327)
po zapoznaniu siê z wnioskiem Komisji rewizyjnej i opini¹
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku Rada Gminy
Ustka uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy
za 2006 rok oraz wykonania planu finansowego zadañ
zleconych za 2006 rok zamykaj¹ce siê kwotami:
DOCHODY ogó³em:
plan
24.845.807,00 z³.
wykonanie
23.111.417,07 z³.
WYDATKI ogó³em:
plan
26.587.827,00 z³.
wykonanie 24.497.005,66 z³.
w tym: realizacja planu finansowego zadañ zleconych:
DOTACJE:
plan
2.876.313,00 z³.
wykonanie
2.579.158,91 z³.
WYDATKI:
plan
2.876.313,00 z³.
wykonanie
2.579.158,31 z³.
§2

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Tr¹bki Wielkie za 2006 rok.

Wykonanie bud¿etu zamyka siê deficytem w wysokoœci
1.385.588,59 z³.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. w Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

§3

§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
Gminy Tr¹bki Wielkie za rok 2006 oraz wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Tr¹bki Wielkie w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Tr¹bki Wielkie z wykonania
bud¿etu Gminy Tr¹bki Wielkie za rok 2006 – udziela siê
Wójtowi Gminy Tr¹bki Wielkie Panu B³a¿ejowi Konkol
absolutorium z wykonania bud¿etu Gminy Tr¹bki Wielkie
za rok 2006.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
Józef Sroka

2208
UCHWA£A Nr VII/55/2007
Rady Gminy Ustka
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
bud¿etu za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium dla
Wójta z tego tytu³u.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142
poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271,

Udziela siê Wójtowi Gminy Ustka absolutorium z tytu³u
wykonania bud¿etu gminy za 2006 rok.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Waldemar G¹siorski

2209
UCHWA£A Nr VIII/89/07
Rady Miasta Sopotu
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania
bud¿etu miasta i udzielenia Prezydentowi Miasta
Sopotu absolutorium za 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 us tawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r, Nr 142
poz. 1591, zmiany: Dz. U. Nr 23 z 2002 r, poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.
1806; Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr
17, poz. 128) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz.
2104 zmiany: Dz. U. z 2005, Nr 169, poz. 1420; z 2006, Nr
45, poz. 319. Nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr
187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Miasta Sopotu
uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 124

Poz. 2209, 2210, 2211, 2212

— 9430 —

§1
Przyjmuje siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu miasta
i udziela Prezydentowi Miasta Sopotu – Jackowi Karnowskiemu absolutorium za 2006 rok, zgodnie z wnioskiem
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sopotu.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

V i VI w roku szkolnym 2007/2008 i klas¹ VI w roku szkolnym
2008/2009.
§3
1. Maj¹tek zlikwidowanej szko³y przechodzi na stan Szko³y
Podstawowej Nr 1 w Sopocie.
2. Dokumentacjê przebiegu nauczania dyrektor likwidowanej
szko³y przeka¿e Pomorskiemu Kuratorowi Oœwiaty.
3. Pozosta³¹ dokumentacjê szko³y dyrektor likwidowanej
szko³y przeka¿e Archiwum Miejskiemu w Sopocie.
§4

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
Wieczes³aw Augustyniak

2210
UCHWA£A Nr VIII /91/2007
Rady Miasta Sopotu
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie likwidacji Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami
Integracyjnymi nr 6 im. Adama Mickiewicza w Sopocie
przy ul. Adama Mickiewicza 49.
Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia
1991 r. o systemie oœwiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572; zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281 poz.
2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1537,
Nr 227 poz. 1658, z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 273) w zwi¹zku
z art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1586, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.
1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i art. 21
ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 249 poz. 2104, zm. z 2006 r.
Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr
187 poz. 1381) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Wykonuj¹c uchwa³ê Nr XIV/270/2004 Rady Miasta Sopotu
z dnia 13 lutego 2004 r. o zamiarze likwidacji Samorz¹dowej
Szko³y Podstawowej nr 6 im. Adama Mickiewicza w Sopocie
przy ul. Adama Mickiewicza 49 oraz uchwa³ê Nr V/45/2007
Rady Miasta Sopotu z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie zmiany
uchwa³y Nr XIV/270/2004 Rady Miasta Sopotu z dnia
13 lutego 2004 r. o zamiarze likwidacji Samorz¹dowej Szko³y
Podstawowej nr 6 im. Adama Mickiewicza w Sopocie przy
ul. Adama Mickiewicza 49 likwiduje siê z dniem 31 sierpnia
2007 r. Szko³ê Podstawow¹ z Oddzia³ami Integracyjnymi
nr 6 im. Adama Mickiewicza w Sopocie przy ul. Adama
Mickiewicza 49.
§2
Uczniom zlikwidowanej szko³y umo¿liwia siê kontynuowanie
nauki w dotychczasowym miejscu w utworzonej przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Sopocie filii szko³y z oddzia³ami klasy

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
Wieczes³aw Augustyniak

2211
UCHWA£A Nr VI /42/2007
Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
bud¿etu gminy za 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Stara
Kiszewa uchwala, co nastêpuje:
§1
Postanawia siê przyj¹æ sprawozdanie z wykonania
bud¿etu Gminy Stara Kiszewa za 2006 r. w formie
za³¹cznika* do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Adam Dêbski
* Za³¹cznika nie publikuje siê.

2212
UCHWA£A Nr VIII/133/2007
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 18 maja 2007 r.
o zmianie Uchwa³y Nr III/15/2006 Rady Miejskiej
w ¯ukowie z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie
zwolnieñ w podatku od nieruchomoœci na terenie
Gminy ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
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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, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) Rada Miejska
w ¯ukowie uchwala co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr III/15/2006 Rady Miejskiej w ¯ukowie z dnia
11 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnieñ w podatku od
nieruchomoœci na terenie Gminy ¯ukowo wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2Pomoc przewidziana w niniejszej uchwale udzielana
bêdzie zgodnie z warunkami Rozporz¹dzenia Komisji
Wspólnoty Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L
nr 379/5 z 28.12.2006)”;
2) uchyla siê § 3.

2214
UCHWA£A Nr VIII/139/2007
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 18 maja 2007 r.
w sprawie nadania nazw ulic we wsi Barniewice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.
1591 z 2001 r. ze zm. 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, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337) – Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1

§3

1. Nadaje siê drodze po³o¿onej we wsi Barniewice,
oznaczonej geodezyjnie nr 268/11, nr 270 nazwê – ulica
JASKÓ£CZA.
2. Mapka z oznaczon¹ ulic¹ stanowi za³¹cznik* do uchwa³y.
§2

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2007 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
¯ukowo.
§3

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
Wojciech Kankowski

2213
UCHWA£A Nr VIII/138/2007
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 18 maja 2007 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ma³kowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.
1591 z 2001 r. ze zm. 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, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337) – Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê drodze po³o¿onej we wsi Ma³kowo, oznaczonej
geodezyjnie: nr 182/18 – nazwê ulica POGODNA.
Mapka z oznaczon¹ ulic¹ stanowi za³¹cznik nr 1* do
uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
¯ukowo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
Wojciech Kankowski
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
Wojciech Kankowski
* Za³¹cznika nie publikuje siê.

2215
UCHWA£A Nr VIII /140/2007
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 18 maja 2007 r.
w sprawie nadania nazw ulic we wsi Borkowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.
1591 z 2001 r. ze zm. 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, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337) – Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Nadaje siê drodze po³o¿onej we wsi Borkowo oznaczonej
geodezyjnie nr 19/8 – nazwê ulica Z£OTA.
2. Mapka z oznaczon¹ ulic¹ stanowi za³¹cznik nr 1* do
uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
¯ukowo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
Wojciech Kankowski
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

2216
UCHWA£A Nr VII/58/07
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 30 maja 2007 r.
w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki na prefinansowanie
projektu pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i wizerunku wsi
Giemlice poprzez budowê szlaku pieszo – rowerowego” realizowanego z udzia³em œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 82
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póŸn. zm.)
Rada Gminy Cedry Wielkie uchwala, co nastêpuje:
§1
Postanawia siê zaci¹gn¹æ z Banku Gospodarstwa
Krajowego w Gdañsku d³ugoterminow¹ po¿yczkê do
wysokoœci 149.885,-z³ (s³ownie: Sto czterdzieœci dziewiêæ
tysiêcy osiemset osiemdziesi¹t piêæ z³otych) na
prefinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeñstwa
i wizerunku wsi Giemlice poprzez budowê szlaku pieszo –
rowerowego” realizowanego ze œrodków funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego.
§2

2217
UCHWA£A Nr VII/59/07
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 30 maja 2007 r.
w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki na prefinansowanie
projektu pn. „Zwiêkszenie oferty aktywnego wypoczynku poprzez budowê Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w D³ugim Polu” realizowanego z udzia³em œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art.
82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z póŸn. zm.)
Rada Gminy Cedry Wielkie uchwala, co nastêpuje:
§1
Postanawia siê zaci¹gn¹æ z Banku Gospodarstwa
Krajowego w Gdañsku d³ugoterminow¹ po¿yczkê do
wysokoœci 450.000,-z³ (s³ownie: Czterysta piêædziesi¹t
tysiêcy z³otych) na prefinansowanie projektu pn.
„Zwiêkszenie oferty aktywnego wypoczynku poprzez budowê
Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w D³ugim Polu”
realizowanego ze œrodków funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.
§2
Po¿yczka, o której mowa w § 1, zostanie sp³acona
w latach 2007 – 2008 ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, a w przypadku niewp³yniêcia
œrodków z tego Funduszu, z przyczyn zale¿nych od gminy,
zwrot po¿yczki nast¹pi ze œrodków w³asnych gminy.
§3

Po¿yczka, o której mowa w § 1, zostanie sp³acona
w latach 2007 – 2008 ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, a w przypadku niewp³yniêcia
œrodków z tego Funduszu, z przyczyn zale¿nych od gminy,
zwrot po¿yczki nast¹pi ze œrodków w³asnych gminy.

Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zabezpieczenia po¿yczki,
o której mowa w § 1, wekslem niezupe³nym „in blanco” wraz
z deklaracj¹ do weksla niezupe³nego.

§3

Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zawarcia umowy po¿yczki
zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 1 i 2 uchwa³y.

Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zabezpieczenia po¿yczki,
o której mowa w § 1, wekslem niezupe³nym „in blanco” wraz
z deklaracj¹ do weksla niezupe³nego.
§4
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zawarcia umowy po¿yczki
zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 1 i 2 uchwa³y.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cedry
Wielkie.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Bo¿ena Daszewska

§4

§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cedry
Wielkie
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Bo¿ena Daszewska
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§3

UCHWA£A Nr VI/52/2007
Rady Gminy Choczewo
z dnia 30 maja 2007 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Henryk Domaros

w sprawie uchwalenia wysokoœci stawek czynszu najmu budynków gospodarczych stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Choczewo.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9a w zwi¹zku
z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603
z póŸn. zm.) Rada Gminy Choczewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê czynszu najmu za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej budynków gospodarczych na terenie Gminy
Choczewo w wysokoœci 0,30 PLN miesiêcznie.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Choczewo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Henryk Domaros

2219
UCHWA£A Nr VI/59/2007
Rady Gminy Choczewo
z dnia 30 maja 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania pomocy zdrowotnej nauczycielom emerytowanym oraz nauczycielom
zatrudnionym w szko³ach i placówkach oœwiatowych, dla
których organem prowadz¹cym jest Gmina Choczewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 72 ustawy
z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 97 poz. 674 z póŸn. zm.) Rada Gminy Choczewo
uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê zasady tworzenia œrodków finansowych
z przeznaczeniem na pomoc zdrowotn¹ nauczycieli
korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej, rodzaje przyznawanych
œwiadczeñ oraz warunki i sposób przyznawania pomocy
nauczycielom emerytowanym i nauczycielom zatrudnionym
w szko³ach i placówkach oœwiatowych, dla których organem
prowadz¹cym jest Gmina Choczewo, w brzmieniu okreœlonym w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Choczewo.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VI/59/2007
Rady Gminy Choczewo
z dnia 30 maja 2007 r.
ZASADY
tworzenia i wykorzystania œrodków na pomoc
zdrowotn¹ dla nauczycieli zwanym dalej funduszem
na cele zdrowotne
§1
Fundusz na cele zdrowotne tworzy siê corocznie w
wysokoœci 0,25% od planowanego funduszu p³ac nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach Gminy Choczewo.
§2
Powo³uje siê Komisjê wspóln¹ dla wszystkich Szkó³
Gminy Choczewo do opiniowania podañ nauczycieli o
przyznanie zasi³ku.
§3
W sk³ad Komisji wchodz¹:
1) Przewodnicz¹cy – G³. Ksiêg. GZO w Choczewie
2) Cz³onkowie – Cz³onkowie Komisji Socjalnej przy GZO
§4
Pomoc zdrowotn¹ dla nauczyciel przyznaje Dyrektor
szko³y w formie zasi³ków pieniê¿nych, na podstawie
wniosków zaopiniowanych przez Komisjê.
§5
Obs³ugê techniczn¹ Komisji prowadzi GZO w Choczewie.
§6
Ze œrodków funduszu na cele zdrowotne maj¹ prawo
korzystaæ wszyscy nauczyciele czynni oraz nauczyciele
emeryci i renciœci korzystaj¹cy z opieki zdrowotnej, którzy:
a) lecz¹ siê w innej miejscowoœci z powodu braku placówki
s³u¿by zdrowia w ich miejscu amieszkania,
b) lecz¹ siê w miejscu zamieszkania z powodu przewlek³ej
choroby lub gdy przebieg choroby nauczyciela jest
wyj¹tkowo ciê¿ki,
c) korzystaæ musz¹ z pomocy leczniczej specjalistycznej
w innej miejscowoœci, mimo istnienia oœrodka zdrowia w
miejscu pracy lub miejscu zamieszkania.
§7
1. Przyznanie zasi³ku na cele zdrowotne nastêpuje na
podstawie podania z³o¿onego przez nauczyciela b¹dŸ jego
opiekuna, je¿eli nauczyciel ten nie jest zdolny osobiœcie
do podejmowania czynnoœci w tym zakresie.
2. Z inicjatyw¹ w sprawie przyznania zasi³ku mo¿e wyst¹piæ
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równie¿ dyrektor szko³y, zwi¹zki zawodowe, rada pedagogiczna, przedstawiciel organu prowadz¹cego.
§8
1. Podanie o przyznanie zasi³ku wraz z za³¹czonym zaœwiadczeniem lekarskim, stwierdzaj¹cym d³ugotrwa³¹ chorobê
(w przypadku koniecznoœci przeprowadzenia kosztownej
kuracji wskazane jest podanie wysokoœci ewentualnych
kosztów), zaœwiadczeniem o wysokoœci dochodów
wszystkich cz³onków rodziny (dla emerytów i rencistów
mo¿na za³¹czyæ ostatni odcinek otrzymanej renty), winno
byæ z³o¿one do dyrektora szko³y.
2. Dyrektor szko³y po zaopiniowaniu wniosku przez zwi¹zek
zawodowy niezw³ocznie przekazuje go Komisji.
§9

2220
UCHWA£A Nr VI/60/2007
Rady Gminy Choczewo
z dnia 30 maja 2007 r.
w sprawie ustalenia kryteriów oraz trybu przyznawania
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach
i placówkach oœwiatowych, dla których organem
prowadz¹cym jest Gmina Choczewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 49 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Kart Nauczyciela (t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z póŸn. zm.) Rada Gminy
Choczewo uchwala, co nastêpuje:

Komisja przy opiniowaniu podañ winna kierowaæ siê
nastêpuj¹cymi kryteriami:
1) sytuacj¹ materialn¹ nauczyciela,
2) wysokoœci¹ poniesionych kosztów przez nauczyciela w
zwi¹zku z przeprowadzonym leczeniem,
3) koniecznoœci¹ dalszego leczenia w domu lub placówce
zdrowotnej,
4) stosowaniem specjalnej diety,
5) zapewnienie dodatkowej opieki choremu nauczycielowi.

Wprowadza siê kryteria oraz tryb przyznawania nagród
ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach oœwiatowych, dla
których organem prowadz¹cym jest Gmina Choczewo w
brzmieniu okreœlonym w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

§ 10

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Choczewo.

Po zaopiniowaniu wniosku o przyznanie zasi³ku na cele
zdrowotne Komisja zwraca wniosek dyrektorowi szko³y,
który podejmuje decyzjê w przedmiocie wniosku.
W przypadku odmowy udzielenia zasi³ku dyrektor winien
podaæ uzasadnienie swej decyzji osobie zainteresowanej w
terminie 1 tygodnia od daty rozpatrzenia wniosku.
§ 11
1. Wysokoœæ jednorazowego zasi³ku nie mo¿e przekroczyæ
kwoty najni¿szego wynagrodzenia ustalonego odrêbnymi
przepisami na dzieñ 1 stycznia danego roku.
2. W wyj¹tkowych przypadkach górna granica kwoty zasi³ku
wymienionego w pkt 1 mo¿e byæ zwiêkszona o 50%.

§1

§2

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Henryk Domaros
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VI/60/2007
Rady Gminy Choczewo
z dnia 30 maja 2007 r.

§ 12
Decyzje dyrektora okreœlone niniejszym regulaminem s¹
ostateczne i nie podlegaj¹ zmianie.

Kryteria oraz tryb przyznawania nagród
ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkó³
Gminy Choczewo

§ 13
Gminny Zespó³ Oœwiaty w Choczewie w terminie do dnia
15 kwietnia ka¿dego roku podaje Komisji informacjê o rocznej
kwocie utworzonego funduszu na cele zdrowotne.
§ 14
Komisja rozpatruje podania o przyznanie zasi³ku raz na
pó³ roku.
§ 15
Regulamin obowi¹zuje we wszystkich szko³ach, dla
których organem prowadz¹cym jest Gmina Choczewo.
§ 16
Treœæ niniejszego regulaminu zosta³a uzgodniona ze
Zwi¹zkami Zawodowymi ZNP w Choczewie.

1. W bud¿ecie gminy tworzy siê specjalny fundusz nagród
dla nauczycieli w wysokoœci co najmniej 1% planowanego
rocznego osobowego funduszu wynagrodzeñ, z tym ¿e:
1) 80% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody
dyrektora,
2) 20% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody
wójta.
2. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter
uznaniowy.
4. Nagrody otrzymuj¹ nauczyciele za szczególne osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej,
a w szczególnoœci:
1) w zakresie pracy dydaktycznej polegaj¹cej na stwier-
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dzonych bardzo dobrych i dobrych wynikach w nauczaniu danego przedmiotu, zakwalifikowaniu uczniów
do konkursów i olimpiad przedmiotowych itp., posiadaniu wyró¿niaj¹cej oceny pracy,
2) w zakresie pracy wychowawczej polegaj¹cej na
integracji klasy, aktywnoœci spo³ecznej uczniów, udziale
uczniów w zajêciach pozalekcyjnych oraz prowadzeniu urozmaiconej dzia³alnoœci wychowawczej,
3) w zakresie pracy opiekuñczej polegaj¹cej na zapewnieniu pomocy i opieki uczniom bêd¹cym w trudnej
sytuacji materialnej i ¿yciowej, prowadzeniu dzia³alnoœci maj¹cej na celu zwalczanie wœród m³odzie¿y
narkomanii, alkoholizmu i chuligañstwa, organizowaniu
wspó³pracy z placówkami kulturalnymi, naukowymi,
4) podnoszeniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z
potrzebami kadrowymi szko³y,
5) pozyskiwaniu œrodków pozabud¿etowych,
6) wspó³pracy ze œrodowiskiem.
5. Przyznanie nagrody dyrektorowi w uznaniu efektów pracy
organizacyjnej, wychowawczej i opiekuñczej uzale¿nione
jest w szczególnoœci od:
1) osi¹gania przez szko³ê bardzo dobrych i dobrych
wyników nauczania,
2) innowacyjnoœci w standaryzowaniu jakoœci pracy i w
zakresie kreowania wizji szko³y,
3) wzorowej organizacji pracy szko³y, utrzymania
estetyki, ³adu i porz¹dku,
4) doskonalenia bazy szkolnej i procesu dydaktycznego,
5) pozyskiwania œrodków pozabud¿etowych,
6) udzielania pomocy m³odym i nowozatrudnionym
nauczycielom w procesie adaptacji zawodowej,
7) organizowania wspó³pracy ze œrodowiskiem i
instytucjami wspieraj¹cymi dzia³alnoœæ szko³y,
w³aœciwej wspó³pracy ze zwi¹zkami zawodowymi,
rad¹ szko³y i innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie szko³y.
6. Nagrody przyznaj¹:
a) ze œrodków, o których mowa w pkt1 ppkt 1 – dyrektor
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów
wymienionych w pkt 7, po zasiêgniêciu opinii rady
pedagogicznej i zwi¹zków zawodowych,
b) ze œrodków, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 – wójt.
7. Wniosek o nagrodê dyrektora mo¿e z³o¿yæ wicedyrektor,
rada pedagogiczna, rada rodziców, samorz¹d uczniowski.
8. Wniosek o nagrodê wójta mo¿e z³o¿yæ kierownik
Gminnego Zespo³u Oœwiaty, rada pedagogiczna szko³y,
zwi¹zki zawodowe, przedstawiciel organu sprawuj¹cego
nadzór pedagogiczny.
9. Wnioski, o których mowa w pkt 7 i 8, nale¿y sk³adaæ w
terminie do 30 wrzeœnia roku, w którym nagroda ma byæ
przyznana.
10. Dyrektorzy i nauczyciele, którym zosta³a przyznana
nagroda, otrzymuj¹ pismo o jej przyznaniu, którego odpis
zamieszcza siê w ich aktach personalnych.
11. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawane
s¹ z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych
przypadkach, wójt oraz dyrektor szko³y za zgod¹ wójta
mo¿e przyznaæ nauczycielowi nagrodê w innym czasie.
12. Treœæ niniejszych zasad i kryteriów zosta³a uzgodniona
ze Zwi¹zkami Zawodowymi ZNP w Choczewie.

2221
UCHWA£A Nr IX/69/2007
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 30 maja 2007 r.
w sprawie nadania statutu Bytowskiemu Centrum
Kultury w Bytowie.
Na podstawie art. 19 ust. 4 i art. 13 ust. 2 z dnia
25 paŸdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoœci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z
póŸn. zm.1)), uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê statut dla Bytowskiego Centrum Kultury w
Bytowie w brzmieniu wg za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Bytów.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Janusz Wiczkowski
1) Dz. U z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96,
Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IX/69/2007
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 30 maja 2007 r.
STATUT
BYTOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Bytowskie Centrum Kultury jest samorz¹dow¹ instytucj¹
kultury dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia 25 paŸdziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej
(Dz. U z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z póŸn. zm.) oraz niniejszego
statutu.
§2
Organizatorem Bytowskiego Centrum Kultury w rozumieniu
ustawy jest Gmina Bytów.
§3
Bytowskie Centrum Kultury posiada osobowoœæ prawn¹
i jest wpisane do rejestru prowadzonego przez Gminê pod
nr 4.
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§4
Siedzib¹ Bytowskiego Centrum Kultury jest miasto Bytów.
§5
Terenem dzia³ania Bytowskiego Centrum Kultury jest
gmina Bytów przy prowadzeniu podstawowej dzia³alnoœci
kulturalnej a w przypadku dzia³alnoœci gospodarczej teren
kraju oraz poza jego granicami.
§6
Bezpoœredni nadzór nad Bytowskim Centrum Kultury
sprawuje Burmistrz Miasta Bytowa.
Rozdzia³ II
Cel i przedmiot dzia³ania
Bytowskiego Centrum Kultury
§7
1. Podstawowym celem dzia³ania Bytowskiego Centrum
Kultury jest ochrona dziedzictwa kultury, upowszechnianie kultury, szeroko rozumiana aktywizacja spo³eczno
– kulturalna i rekreacyjna mieszkañców gminy, turystyczna promocja Bytowa i okolicy, pozyskiwanie i przygotowanie œrodowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze
oraz wspó³tworzenie jej wartoœci.
2. Bytowskie Centrum Kultury realizuje zadania tak¿e w
dziedzinie promocji, turystyki, sportu, rekreacji, edukacji
i wychowania.
§8
Zadania swoje Bytowskie Centrum Kultury realizuje
g³ównie przez:
1) organizowanie form edukacji kulturalnej dla m³odzie¿y,
doros³ych w ró¿norodnej formie praktycznej i teoretycznej,
2) organizowanie kó³ i sekcji zainteresowañ, zespo³ów
artystycznych i amatorskich, zajêæ sekcji zainteresowañ,
zespo³ów artystycznych, organizacji i stowarzyszeñ
dzia³aj¹cych przy Bytowskim Centrum Kultury,
3) organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalno –
wychowawczych, spektakli, wystaw, koncertów i festynów
i innych przedsiêwziêæ kulturalnych i rekreacyjnych na
terenie gminy Bytów,
4) inspirowanie dzia³añ kulturalno – wychowawczych,
edukacyjnych, turystycznych oraz artystycznych na
terenie gminy Bytów, rozpoznawanie i rozbudzanie
zainteresowañ oraz potrzeb kulturalnych, turystycznych
i artystycznych mieszkañców gminy Bytów,
5) koordynowanie imprez kulturalnych na terenie gminy
Bytów,
6) wspó³dzia³anie z innymi podmiotami posiadaj¹cymi
w swoim statucie zadania zbie¿ne z podstawowymi celami dzia³alnoœci Bytowskiego Centrum Kultury (organizacje
pozarz¹dowe, szko³y, inne placówki kulturalno – oœwiatowe),
7) prowadzenie dzia³alnoœci oœwiatowej (szkolenia, kursy,
wydawnictwa), instrukta¿owo – metodycznej,
8) prowadzenie dzia³alnoœci wystawienniczej,

9) dzia³ania na rzecz ochrony dziedzictwa kultury tj.
odbudowy i rewaloryzacji zamku oraz ca³ego wzgórza
zamkowego, utrzymanie zamku oraz ca³ego wzgórza
zamkowego w nale¿ytym stanie technicznym i
estetycznym,
10) upowszechnianie trwa³ych wartoœci kultury narodowej i
regionalnej,
11) prowadzenie aktywnej opieki i pomocy wszelkim
spo³ecznym inicjatywom zwi¹zanym z amatorsk¹
twórczoœci¹ artystyczn¹, ruchem na rzecz rozwoju
kultury fizycznej oraz innymi formami po¿ytecznego
spêdzania wolnego czasu przez dzieci, m³odzie¿ i
doros³ych,
12) prowadzenie kompleksowej dzia³alnoœci zwi¹zanej z
obs³ug¹ ruchu turystycznego (informacja turystyczna,
us³ugi hotelarsko – gastronomiczne, organizacja imprez
w³asnych i zleconych, prowadzenie imprez zleconych,
13) wynajmowanie pomieszczeñ dla organizacji imprez
kulturalnych oraz innych celów,
14) dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych,
15) dzia³ania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
§9
Zadania merytoryczne Bytowskie Centrum Kultury mo¿e
realizowaæ we wspó³pracy z:
1) pañstwow¹ s³u¿b¹ ochrony zabytków,
2) regionalnymi stowarzyszeniami kulturalnymi, artystycznymi, turystycznymi, sportowymi i spo³ecznymi,
3) innymi placówkami kulturalno – oœwiatowymi spoza gminy
Bytów,
4) regionalnymi mniejszoœciami etnicznymi i narodowymi.

Rozdzia³ III
Organizacja Bytowskiego Centrum Kultury
§ 10
1. Dyrektora Bytowskiego Centrum Kultury powo³uje
Burmistrz Miasta Bytowa na okres do 5 lat.
2 Kandydata na stanowisko Dyrektora wy³ania siê w drodze
konkursu.
3. W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz Miasta
okreœla regulamin konkursu oraz sk³ad komisji konkursowej.
4. Je¿eli do konkursu nie zg³osi siê ¿aden kandydat, albo w
wyniku konkursu komisja nie wy³oni dyrektora, wówczas
Burmistrz powo³uje na stanowisko ustalonego przez siebie
kandydata.
5. Dyrektor mo¿e byæ odwo³any przed up³ywem okresu, na
który zosta³ powo³any:
— na w³asn¹ proœbê,
— z powodu choroby trwale uniemo¿liwiaj¹cej
wykonywanie obowi¹zków,
— z powodu naruszenia przepisów prawa, w zwi¹zku
z zajmowanym stanowiskiem,
— w razie odst¹pienia od realizacji uzgodnionego
z organizatorem programu dzia³ania instytucji.
§ 11
1. Bytowskie Centrum Kultury prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ
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przy pomocy pracowników dzia³alnoœci podstawowej,
pracowników administracji i obs³ugi.
2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
§ 12
Dyrektor i pracownicy Bytowskiego Centrum Kultury
powinni posiadaæ odpowiednie do zajmowanych stanowisk
kwalifikacje okreœlone rozporz¹dzeniem Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagañ
kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji,
uprawniaj¹cych do zajmowania okreœlonych stanowisk
w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem
jest administracja rz¹dowa lub jednostki samorz¹du
terytorialnego.

§ 17
1. Podstaw¹ gospodarki finansowej jest plan dzia³alnoœci
Bytowskiego Centrum Kultury, sporz¹dzony przez
dyrektora z zachowaniem wysokoœci dotacji organizatora
i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Bytowa.
2. Plan dzia³alnoœci Bytowskiego Centrum Kultury zawiera
plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji
œrodków trwa³ych oraz plan inwestycji.
3. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedk³ada
Burmistrzowi Miasta sprawozdanie z dzia³alnoœci Centrum w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie
zawiera szczegó³owe informacje o wykonaniu zadañ,
w szczególnoœci zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkañców w tych imprezach.

§ 13

§ 18

Wynagrodzenia pracowników Bytowskiego Centrum
Kultury ustalane s¹ na podstawie zak³adowego regulaminu
wynagradzania, który ustala Dyrektor.

Dodatkowe zadania nie wynikaj¹ce z planu pracy a zlecane przez organizatora musz¹ byæ przez niego finansowane.
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Rozdzia³ IV
Zasady gospodarki finansowej
Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie
§ 14

UCHWA£A Nr VIII/57/2007
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 31 maja 2007 r.

Bytowskie Centrum Kultury prowadzi gospodarkê
finansow¹ na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.

§ 15

Na podstawie art. 6 a ust. 2 w zwi¹zku z art.10 ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23 poz. 136) i art. 12
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póŸn.
zm.1) po zasiêgniêciu opinii zarz¹dów s¹siednich powiatów
oraz w porozumieniu z Zarz¹dem Województwa Pomorskiego uchwala siê co nastêpuje:

Bytowskie Centrum Kultury pokrywa koszty bie¿¹cej
dzia³alnoœci i zobowi¹zania z uzyskanych przychodów.
Przychodami s¹ dotacje z bud¿etu Gminy Bytów, wp³ywy
z prowadzonej dzia³alnoœci, z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych oraz œrodki otrzymane od osób fizycznych
i prawnych.
§ 16

§1

Bytowskie Centrum Kultury mo¿e pobieraæ op³aty za
swoje us³ugi, a wp³ywy z tego tytu³u i wszelkie inne œrodki
bêd¹ przeznaczane na cele statutowe.

Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi

1

2

3

1

1793G

ulica Nad Borują w Bytowie

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Bytowskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2008 r., po

Pozbawia siê kategorii dróg powiatowych nastêpuj¹ce drogi
powiatowe:

Odcinek drogi do
przekazania

Długość
[km]

4
od ulicy Drzymały –
do drogi krajowej nr 20
Razem

5
0,537
0,537

og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwo Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Bytowskiego
Andrzej Hrycyna
1

Zmiany wymienionej uchwa³y zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055.
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UCHWA£A Nr VIII/58/2007
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie zmian w statucie powiatu bytowskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 ze zm.)1 uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W statucie powiatu bytowskiego, stanowi¹cym za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IV/9/98 Rady Powiatu w Bytowie z dnia
29 grudnia 1998 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2007 r.
Nr 32 poz. 480) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 14 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
„4. Materia³y na sesjê przekazuje siê radnym w formie
pisemnej lub za ich pisemn¹ zgod¹ w wersji
elektronicznej przy pomocy elektronicznych noœników
informacji lub Internetu”.
2) § 19 ust. 4 i 5 otrzymuj¹ brzmienie:
,,4. W miarê mo¿liwoœci, a zw³aszcza w zale¿noœci od
charakteru spraw zwi¹zanych i bêd¹cych
przedmiotem interpelacji lub zapytania, starosta lub
wyznaczone przez niego osoby udzielaj¹ na nie
odpowiedzi ustnej, w przypadku niemo¿noœci
udzielenia odpowiedzi ustnej wyjaœnienie udziela siê
pisemnie w terminie do 14 dni licz¹c od dnia ich
z³o¿enia.
5. Interpelacje sk³adane s¹ na piœmie. Radny mo¿e odczytaæ
w trakcie sesji treœæ sk³adanej interpelacji. Zapytania
zg³aszane s¹ na sesji ustnie, natomiast w okresie miêdzy
sesjami na piœmie.”
3) w § 25 ust. 1 dodaje siê pkt 6 w brzmieniu:
„6) starosta – w sprawach zwi¹zanych z wyborem
wicestarosty i cz³onków zarz¹du oraz powo³aniem
sekretarza powiatu i skarbnika powiatu”.
4) w § 38 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a.Podjête przez komisjê rewizyjn¹ wnioski przewodnicz¹cy komisji przekazuje niezw³ocznie Zarz¹dowi
Powiatu.
1b. Zarz¹d Powiatu odpowiada na wnioski komisji w terminie 14 dni od daty ich przekazania”.
5) w § 48 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a.Do komisji sta³ej stosuje siê odpowiednio przepisy
§ 38 ust.1a i 1b”.
6) w § 60 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje cz³onkom
zarz¹du, sekretarzowi i skarbnikowi powiatu oraz
naczelnikom wydzia³ów Starostwa Powiatowego”.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Bytowskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Bytowskiego
Andrzej Hrycyna
Zmiany wymienionej uchwa³y zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055.

2224
UCHWA£A Nr VII/ 38 /07
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie Gminy Dziemiany.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008),
w zwi¹zku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1458), po zasiêgniêciu opinii
Pañstwowego Inspektora Sanitarnego w Koœcierzynie Rada
Gminy Dziemiany uchwala co nastêpuje:
§1
Szczegó³owe zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie Gminy Dziemiany okreœlone s¹ w Regulaminie
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy
Dziemiany, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y
§2
Bie¿¹ce prowadzenie kontroli w zakresie realizacji
postanowieñ powy¿szego Regulaminu utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie Gminy Dziemiany powierza siê Wójtowi
Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
§4
Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej Uchwa³y traci moc
obowi¹zuj¹ca Uchwa³a Nr VI/33/03 z dnia 9 kwietnia 2003 r.
Rady Gminy w Dziemianach.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Marcin Podpora

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 124

Poz. 2224

— 9439 —

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/ 38 /07
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 12 czerwca 2007 r.
Regulamin utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie Gminy Dziemiany
Rozdzia³ I
Zasady ogólne i zakres obowi¹zywania
§1
Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
Gminy Dziemiany, zwany dalej „Regulaminem”, okreœla
szczegó³owe zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku na
terenie Gminy Dziemiany.
§2
Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) w³aœcicielu nieruchomoœci – nale¿y przez to rozumieæ
tak¿e wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne, osoby posiadaj¹ce nieruchomoœæ
w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty
w³adaj¹ce nieruchomoœci¹ oraz w³aœcicieli lokali w budynku wielorodzinnym, w którym ustanowiono odrêbn¹
w³asnoœæ lokali lub osoby sprawuj¹ce zarz¹d nieruchomoœci¹ wspóln¹ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 903 z póŸn. zm.),
2) przedsiêbiorcy – rozumie siê przez to przedsiêbiorcê
posiadaj¹cego wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci
w zakresie odbierania odpadów od w³aœcicieli nieruchomoœci lub opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych oraz zak³ad bêd¹cy gminn¹
jednostk¹ organizacyjn¹,
3) odpadach:
a) bez bli¿szego okreœlenia lub z okreœleniem „komunalne”
– rozumie siê przez to odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady niezawieraj¹ce
odpadów niebezpiecznych, pochodz¹ce od innych
wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych
w gospodarstwach domowych,
b) wielkogabarytowych – rozumie siê przez to takie
odpady, o których mowa w pkt 3 lit. a, które ze wzglêdu
na swoje rozmiary lub masê nie mog¹ byæ umieszczone
w typowych pojemnikach, np. zu¿yte meble, urz¹dzenie
domowe, materace itp.,
c) roœlinnych – rozumie siê przez to odpady powstaj¹ce
na prywatnych lub publicznych terenach zielonych
wskutek ich pielêgnacji oraz uprawiania, a tak¿e odpady
pochodzenia roœlinnego z targowisk oraz k³ody drzew i
ga³êzie zalegaj¹ce na drogach publicznych,
d) biodegradowalnych – rozumie siê przez to organiczne
sk³adniki odpadów, które ulegaj¹ rozk³adowi tlenowemu
lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,
e) niebezpiecznych w odpadach komunalnych – rozumie
siê przez to odpady powstaj¹ce w gospodarstwach
domowych, jak np. œwietlówki i inne lampy rtêciowe,
baterie i akumulatory, przeterminowane leki, przetermi-

nowane œrodki ochrony roœlin, farby, lakiery i opakowania
po nich, rozpuszczalniki i inne ropopochodne, zu¿yte
urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne, wyroby azbestowe
i tym podobne odpady zawieraj¹ce niebezpieczne dla
œrodowiska i cz³owieka sk³adniki lub elementy.
4) nieczystoœciach ciek³ych – rozumie siê przez to œcieki
powstaj¹ce w domowych urz¹dzeniach sanitarnych,
gromadzone przejœciowo w bezodp³ywowych zbiornikach,
5) selektywnym zbieraniu odpadów – rozumie siê przez to
zbieranie okreœlonych rodzajów odpadów do przeznaczonych na nie pojemników lub worków,
6) zwierzêtach domowych – rozumie siê przez to zwierzêta
tradycyjnie przebywaj¹ce oraz z cz³owiekiem w jego domu
lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane
przez cz³owieka w charakterze jego towarzysza,
7) zwierzêtach gospodarskich – rozumie siê przez to
koniowate, byd³o, drób, œwinie, owce, kozy, pszczo³y,
zwierzêta futerkowe,
8) zabudowie zwartej – rozumie siê przez to tereny
wyposa¿one w budynki i budowle o ró¿nych rodzajach
u¿ytkowania na dzia³kach tworz¹cych zgrupowania
nieruchomoœci (budynki jednorodzinne szeregowe,
budynki wielokondygnacyjne i wielorodzinne, zabudowa
przemys³owa, magazynowo-sk³adowa),
9) zabudowie rozproszonej – rozumie siê przez to tereny
pozosta³e, w tym rolne z zabudow¹ zagrodow¹ oraz
budynki jednorodzinne wolnostoj¹ce i letniskowe o zabudowie luŸnej.
§3
Regulamin obowi¹zuje:
1) w³aœcicieli nieruchomoœci i zarz¹dców nieruchomoœci,
w tym:
a) kierowników budów,
b) jednostki u¿ytkuj¹ce tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej,
c) organizatorów imprez o charakterze publicznym,
2) osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe i gospodarskie.
Rozdzia³ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i
porz¹dku na terenie nieruchomoœci
§4
1. W³aœciciele nieruchomoœci s¹ obowi¹zani do utrzymywania porz¹dku i czystoœci poprzez:
a) wyposa¿enie nieruchomoœci w dostateczn¹ iloœæ
urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym,
b) zbieranie powsta³ych na terenie nieruchomoœci odpadów
komunalnych oraz gromadzenie w zbiornikach bezodp³ywowych nieczystoœci ciek³ych. Przekazywanie
tych odpadów do wywozu, odzysku lub unieszkodliwiania, jak i pozbywanie siê nieczystoœci ciek³ych
powinno przebiegaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami i na zasadach okreœlonych w niniejszym
regulaminie. Na terenie nieruchomoœci oddzielnie
gromadzi siê:
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1) œnieg, lód i inne zanieczyszczenia,
2) gor¹cy popió³, ¿u¿el, ga³êzie, gruz, meble i inne
odpady gabarytowe,
3) odpady nie wymienione w pkt. 2), a w tym odpady
niebezpieczne (np. œwietlówki, baterie, lekarstwa,
lakiery, œrodki ochrony roœlin itp.) gromadzone
selektywnie w pojemnikach i opakowaniach oraz
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem œrodowiska oraz odpady biodegradowalne przeznaczone
do kompostowania,
c) przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci
kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie albo ekonomicznie
nieuzasadniona, wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych, lub w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków bytowych, spe³niaj¹ce
wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych,
d) uprz¹tniêcie b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ
z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci, przy
czym za taki chodnik uznaje siê wydzielon¹ czêœæ drogi
publicznej s³u¿¹c¹ dla ruchu pieszego, po³o¿on¹
bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci,
e) utrzymywanie w nale¿ytym stanie terenów zielonych
wchodz¹cych w sk³ad nieruchomoœci przez koszenie
trawników, usuwanie chwastów, zesch³ej i skoszonej
trawy, opad³ych liœci i z³amanych ga³êzi oraz usuwanie
innych nieczystoœci,
f) dbanie o czystoœæ i estetykê budynków i ogrodzeñ oraz
usuwanie z terenu nieruchomoœci wraków pojazdów
oraz innych odpadów wielkogabarytowych,
g) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych
czêœci nieruchomoœci,
h) niezw³oczne usuwanie z terenu nieruchomoœci resztek
materia³ów budowlanych, powsta³ych w wyniku remontu
i modernizacji lokali i budynków,
i) realizacjê innych obowi¹zków okreœlonych w niniejszym regulaminie.
Wykonywanie obowi¹zków, o których mowa w ust. 1, na
terenie budowy nale¿y do kierownika budowy.
Uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota, œniegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ z przystanków komunikacyjnych nale¿y
do obowi¹zków przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych tereny
s³u¿¹ce komunikacji publicznej.
Utrzymanie czystoœci i porz¹dku na drogach publicznych
nale¿y do zarz¹dcy drogi. Do jego obowi¹zków nale¿y
tak¿e:
zbieranie i pozbywanie siê odpadów zgromadzonych
w urz¹dzeniach do tego przeznaczonych i utrzymywanie
tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym,
porz¹dkowym i technicznym,
pozbywanie siê uprz¹tniêtych z chodników b³ota, œniegu,
lodu i innych zanieczyszczeñ przez w³aœcicieli nieruchomoœci przyleg³ych do drogi publicznej,
Obowi¹zki utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenach
innych ni¿ wymienione w ust. 1-4 nale¿¹ do Gminy
Dziemiany.
§5

1. Wprowadza siê obowi¹zek prowadzenia selektywnej
zbiórki:
a) odpadów organicznych,

b) szk³a oraz st³uczki szklanej,
c) papieru i makulatury,
d) opakowañ z tworzyw sztucznych,
e) z³omu ¿elaza i metali kolorowych i gromadzenia tych
odpadów w pojemnikach lub specjalnie oznakowanych
workach.
2. Poddanie segregacji powstaj¹cych na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych ma na celu oddzielne
gromadzenie odpadów niebezpiecznych, odpadów
wielkogabarytowych i odpadów z remontów, odpadów
komunalnych nadaj¹cych siê do odzysku oraz ich
optymalne przygotowanie do transportu do miejsc
dalszego odzysku lub unieszkodliwiania:
3. Powstaj¹ce na terenie nieruchomoœci odpady roœlinne
powinny byæ kompostowane we w³asnym zakresie lub
przekazywane do kompostowni odpadów.
§6
1. Wprowadza siê obowi¹zek prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów niebezpiecznych.
2. Zobowi¹zuje siê w³aœcicieli lub u¿ytkowników punktów
œwiadcz¹cych us³ugi medyczne, weterynaryjne oraz
w³aœcicieli aptek do wyposa¿enia nieruchomoœci w pojemniki na odpady farmaceutyczne w miejscu ³atwo dostêpnym, odbioru tego rodzaju odpadów niebe-piecznych od
mieszkañców oraz usuwania tych odpadów na w³asny
koszt.
3. Gromadzenie odpadów niebezpiecznych medycznych
i weterynaryjnych powinno odbywaæ siê w rygorystycznych warunkach sanitarnych. Zgodnie z zaleceniami
Pañstwowego Zak³adu Higieny. Czas przechowywania
takich odpadów nie mo¿e przekraczaæ 48 godzin
w pomieszczeniu o temperaturze 10 C. W temperaturach
poni¿ej 10 C wy¿ej wymienione odpady mog¹ byæ
przechowywane tak d³ugo jak pozwala ich rodzaj, ale nie
d³u¿ej ni¿ 14 dni.
4. Zobowi¹zuje siê przedsiêbiorców œwiadcz¹cych us³ugi
z zakresu mechaniki pojazdowej do wyposa¿enia
nieruchomoœci w pojemniki na opakowania po olejach oraz
zaolejonych czêœciach samochodowych w miejscu ³atwo
dostêpnym, odbioru tego rodzaju odpadów od mieszkañców oraz usuwania tych odpadów na w³asny koszt.
5. Zobowi¹zuje siê w³aœcicieli lub u¿ytkowników punktów
sprzeda¿y œrodków ochrony roœlin do wyposa¿enia
nieruchomoœci w pojemniki na œrodki ochrony roœlin w
miejscu ³atwo dostêpnym, odbioru tego rodzaju odpadów
od mieszkañców oraz usuwania tych odpadów na w³asny
koszt.
6. Zobowi¹zuje siê w³aœcicieli lub u¿ytkowników punktów
sprzeda¿y œwietlówek, baterii, akumulatorów do wyposa¿enia nieruchomoœci w pojemniki na te odpady w miejscu ³atwo dostêpnym, odbioru tego rodzaju odpadów od
mieszkañców oraz usuwania tych odpadów na w³asny
koszt.
7. Zobowi¹zuje siê w³aœcicieli lub u¿ytkowników punktów
sprzeda¿y opon do odbioru tego rodzaju odpadów od
mieszkañców oraz usuwania tych odpadów na w³asny
koszt.
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§7
1. B³oto, œnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników i
czêœci nieruchomoœci przeznaczonych do u¿ytku publicznego powinny byæ gromadzone w miejscach niepowoduj¹cych zak³óceñ w ruchu pieszych lub pojazdów w
sposób umo¿liwiaj¹cy ich odbiór przez przedsiêbiorcê.
2. B³oto, œnieg, lód lub inne zanieczyszczenia nale¿y gromadziæ przy krawê¿nikach jezdni tak, by nie znajdowa³y siê
wokó³ drzew.
3. Piasek u¿yty celem zapobiegania œliskoœci chodników
nale¿y usun¹æ niezw³ocznie po ustaniu przyczyny jego
zastosowania.
4. Usuwanie œniegu i lodu z czêœci nieruchomoœci s³u¿¹cych
do u¿ytku publicznego poprzez u¿ycie œrodków chemicznych, tj. soli, solanki i innych, dopuszcza siê jedynie
na drogach publicznych.
§8
Dopuszcza siê w okresie od 1 paŸdziernika do 30 kwietnia
– na terenach rozproszonej zabudowy jednorodzinnej,
ogrodów i na terenach rolniczych – spalanie poza instalacjami i urz¹dzeniami powsta³ych na terenie nieruchomoœci
pozosta³oœci roœlinnych pochodz¹cych z zabiegów
pielêgnacyjnych i upraw, jedynie na tych terenach gminy
gdzie nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub
odbieranie odpadów biodegradowalnych, pod warunkiem
niezadymiania miejsc s³u¿¹cych do wspólnego u¿ytku
i nieruchomoœci s¹siednich.
§9
1. W³aœciciele nieruchomoœci zabudowanych maj¹ obowi¹zek w³¹czenia siê na w³asny koszt do istniej¹cej sieci
kanalizacji sanitarnej w okresie czterech miesiêcy od dnia
wejœcia w ¿ycie niniejszego Regulaminu, natomiast w
przypadku budowy nowego odcinka sieci kanalizacyjnej
w terminie czterech miesiêcy od dnia zakoñczenia budowy.
2. Posiadanie przez w³aœcicieli nieruchomoœci zbiorników
bezodp³ywowych na nieczystoœci ciek³e nie zwalnia z obowi¹zku w³¹czenia siê do istniej¹cej sieci kanalizazacyjnej.
3. Wyposa¿enie nieruchomoœci w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków zwalnia w³aœciciela nieruchomoœci z obowi¹zku pod³¹czenia siê do sieci kanalizacji sanitarnej.
4. Lokalizacjê, wymagania techniczne, warunki budowy
i eksploatacji przydomowej oczyszczalni œcieków, o której
mowa w ust. 2, okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
5. W³aœcicieli nieruchomoœci, którzy zainstaluj¹ przydomow¹
oczyszczalniê œcieków na swojej posesji zobowi¹zuje siê
do przekazania tej informacji do Urzêdu Gminy w
Dziemianach w terminie 30 dni od zainstalowania takiej
oczyszczalni.
6. Przydomowe oczyszczalnie œcieków mo¿na instalowaæ
wy³¹cznie na terenach, dla których nie przewiduje siê
budowy sieci kanalizacyjnej.
7. W³aœcicieli przydomowych oczyszczalni œcieków zobowi¹zuje siê do sta³ego monitorowania pracy oczyszczalni
w zakresie prawid³owego funkcjonowania.

§ 10
1. Mycie pojazdów mechanicznych i innych œrodków
transportowych powinno siê odbywaæ w miejscach na to
wyznaczonych – myjniach. Zabrania siê mycia pojazdów
mechanicznych i innych œrodków transportowych na
terenie nieruchomoœci przeznaczonych do u¿ytku
publicznego, a w szczególnoœci na chodnikach, jezdniach,
poboczach dróg, placach, skwerach i zieleñcach, terenach
leœnych i parkowych oraz w pobli¿u zbiorników wodnych
oraz innych wód powierzchniowych otwartych (cieków
wodnych).
2. Mycie pojazdów mechanicznych i innych œrodków
transportowych za pomoc¹ detergentów na terenie
nieruchomoœci bêd¹cych we w³adaniu osób fizycznych
jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody
w³aœciciela oraz przy zbieraniu i doprowadzaniu
powstaj¹cych œcieków do kanalizacji sanitarnej lub
gromadzeniu ich w szczelnym zbiorniku w sposób
umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z wymaganiami
dotycz¹cymi usuwania nieczystoœci ciek³ych. W
szczególnoœci œcieki te nie mog¹ byæ bezpoœrednio
odprowadzane do wód powierzchniowych (cieków,
zbiorników wodnych) lub do ziemi.
3. Dopuszcza siê mycie karoserii samochodów osobowych
lub ich czêœci wod¹, która nie zawiera detergentów lub
wod¹ zawieraj¹c¹ substancje biodegradowalne, o ile nie
bêdzie ono powodowa³o zanieczyszczenia gleby i wód
powierzchniowych substancjami chemicznymi, a
zw³aszcza ropopochodnymi, pod nastêpuj¹cymi
warunkami:
— powy¿sza czynnoœæ mo¿e byæ wykonywana w
odleg³oœci nie mniejszej ni¿: – 100 m od wszelkich
wód powierzchniowych, takich jak zbiorniki wodne i
cieki powierzchniowe (rzeki, kana³y, rowy), – 50 m od
ujêæ wody,
— powstaj¹ce œcieki nie s¹ odprowadzane do kanalizacji
deszczowej (kana³ów burzowych)
— w/w czynnoœæ bêdzie dokonywane w sposób nie
powoduj¹cy zanieczyszczenia œrodowiska.
4. Dokonywanie doraŸnych napraw i regulacji pojazdów
mechanicznych, maszyn i urz¹dzeñ rolniczych dopuszczalne jest w miejscach wy³¹cznie do tego celu zorganizowanych i o powierzchni utwardzonej (np. gara¿e,
parkingi z „kana³ami” do przegl¹du), na które uzyskano
pozwolenie na u¿ytkowanie w tym zakresie od w³aœciwego
organu budowlanego, pod nastêpuj¹cymi warunkami:
— powy¿sze czynnoœci nie bêd¹ powodowa³y uci¹¿liwoœci
dla ludzi zamieszka³ych w s¹siednich nieruchomoœciach i dla œrodowiska,
— powstaj¹ce odpady bêd¹ gromadzone w pojemnikach
do tego przeznaczonych.
5. Dopuszcza siê wykonywanie prostych napraw i regulacji
pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi
(np. wymiana ¿arówek, wymiana œwiec zap³onowych,
wymiana kó³, uzupe³nienie p³ynów itp.), pod warunkami:
— zapewnienia bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych
w pobli¿u miejsca naprawy,
— zapewnienia porz¹dku i czystoœci w miejscu naprawy
oraz nie powstawania œcieków zawieraj¹cych oleje,
smary i zanieczyszczenia ropopochodne,
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— niepowodowania uci¹¿liwoœci dla œrodowiska (ha³asu,
emisji spalin).
6. Naprawy, przegl¹dy i konserwacje pojazdów mechanicznych, w wyniku których powstaj¹ odpady niebezpieczne, musz¹ byæ prowadzone w warsztatach specjalistycznych posiadaj¹cych stosowne zezwolenia. Dotyczy
to w szczególnoœci: napraw blacharsko-lakierniczych,
konserwacji pojazdów, wymiany p³ynów i olejów
eksploatacyjnych, naprawy i mycia silnika.
Rozdzia³ III
Urz¹dzenia przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomoœci
oraz na drogach publicznych – rodzaje,
rozmieszczanie i utrzymanie
§ 11
1. Odpady komunalne mog¹ byæ zbierane jedynie w
zamkniêtych i szczelnych pojemnikach (kontenerach),
wy³¹cznie do tego celu przeznaczonych i przystosowanych do mechanicznego wy³adunku.
2. W³aœciciel nieruchomoœci wyposa¿a j¹ w pojemniki
(kontenery) o odpowiedniej liczbie i pojemnoœci, gwarantuj¹cej ci¹g³oœæ gromadzenia odpadów powstaj¹cych na
terenie nieruchomoœci.
3. W³aœciciel nieruchomoœci zapewnia jej wyposa¿enie w
odpowiednie pojemniki poprzez zakup takich urz¹dzeñ,
wydzier¿awienie od przedsiêbiorcy lub w inny sposób
ustalony w drodze umowy z przedsiêbiorc¹ lub innym
uprawnionym podmiotem.
4. Okreœla siê minimaln¹ liczbê i wielkoœæ niezbêdnych
pojemników na odpady komunalne, w które trzeba
wyposa¿yæ nieruchomoœæ:
a) nieruchomoœæ jednorodzinna, w której zamieszkuje do
6 osób oraz nieruchomoœæ letniskowa – zestaw: jeden
pojemnik 110 dm3 lub 120 dm3 na odpady zmieszane i
jeden pojemnik 110 dm3 lub 120 dm3 na odpady
segregowane;
b) nieruchomoœæ jednorodzinna, w której zamieszkuje
powy¿ej 6 osób oraz nieruchomoœæ letniskowa –
zestaw: dwa pojemniki 110 dm3 lub 120 dm3, lub jeden
pojemnik 240 dm3 na odpady zmieszane oraz dwa
pojemniki 110 dm3 lub 120 dm3, lub jeden pojemnik
240 dm3 na odpady segregowane;
c) nieruchomoœæ wielorodzinna: pojemniki wspólne –
zestaw: jeden pojemnik 1,1 m3 na odpady zmieszane
oraz jeden pojemnik 1,1 m3 na odpady segregowane
na ka¿de 50 osób zamieszkuj¹cych lub pojedyncze
pojemniki na ka¿dy lokal mieszkalny wed³ug zasad
okreœlonych w punkcie a) i b).
5. Do gromadzenia zwiêkszonej przejœciowo iloœci odpadów
lub do gromadzenia odpadów powstaj¹cych sezonowo,
np. roœlinnych przeznaczonych do kompostowania lub
spalarni, oprócz pojemników (kontenerów) mo¿na u¿ywaæ
worków plastikowych o w³aœciwie dobranej pojemnoœci i
wytrzyma³oœci, zapewniaj¹cej bezpieczny z punktu
widzenia technicznego i sanitarnego transport odpadów.
§ 12
1. Liczba pojemników na odpady na terenie nieruchomoœci

powinna byæ wystarczaj¹ca do umieszczenia w nich
wszystkich powstaj¹cych odpadów, usuwanych zgodnie
z Regulaminem oraz dla zachowania czystoœci i porz¹dku
w miejscu gromadzenia odpadów, a ich rodzaj uzgodniony
z przedsiêbiorc¹.
2. Zaleca siê stosowanie pojemników odpowiadaj¹cych
ogólnym warunkom okreœlonym w Regulaminie, utrzymanych w nastêpuj¹cej kolorystyce:
a) ¿ó³ty – z przeznaczeniem na odpady segregowane
(szk³o, tworzywa sztuczne, folia, papier),
b) niebieski – z przeznaczeniem na odpady komunalne
zmieszane.
3. Dopuszcza siê inny kolor pojemników z przeznaczeniem
na odpady zmieszane oraz segregowane, które sukcesywnie nale¿y wymieniæ na obowi¹zuj¹cy kolor niebieski
i ¿ó³ty w okresie dziesiêciu lat od czasu uchwalenia
niniejszego Regulaminu.
4. Pojemniki powinny byæ oznaczone napisami okreœlaj¹cymi rodzaj odpadów, na jaki s¹ przeznaczone. Na
pojemniku winna byæ umieszczona informacja zawieraj¹ca
logo przedsiêbiorcy obs³uguj¹cego pojemnik.
§ 13
1. Zabrania siê zbierania w urz¹dzeniach na odpady
komunalne œniegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿la, szlamu,
substancji toksycznych, ¿r¹cych i wybuchowych,
odpadów niebezpiecznych, odpadów z dzia³alnoœci
gospodarczej, ga³êzi, gruzu, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych.
2. Zabrania siê spalania w pojemnikach jakichkolwiek
odpadów komunalnych, a w tym roœlinnych.
3. Obowi¹zki okreœlone w ust. 1–2 stosuje siê odpowiednio
do urz¹dzeñ na odpady (pojemników) ustawionych przy
drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych
oraz innych terenach u¿ytku publicznego.
4. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa siê wed³ug
wczeœniej ustalonego harmonogramu zg³oszonego
zainteresowanym przez Gminê Dziemiany lub
przedsiêbiorcê posiadaj¹cego wydane przez Wójta Gminy
Dziemiany zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci
w zakresie odbierania odpadów od w³aœcicieli nieruchomoœci.
§ 14
Odpady ulegaj¹ce biodegradacji mog¹ byæ kompostowane
na terenie w³aœciciela nieruchomoœci we w³asnym zakresie
jedynie w obszarze osiedli domów jednorodzinnych (dzia³ki
przydomowe), gospodarstw rolniczych, w sposób
niepowoduj¹cy uci¹¿liwoœci dla nieruchomoœci s¹siednich,
w kompostowniku lub specjalistycznych pojemnikach.
§ 15
1. Pojemniki musz¹ mieæ konstrukcjê zapewniaj¹c¹
mo¿liwoœæ utrzymania ich we w³aœciwym stanie
sanitarnym oraz uniemo¿liwiaj¹c¹ zwierzêtom dostêp do
odpadów.
2. Rodzaj pojemników w³aœciciel nieruchomoœci uzgadnia
z przedsiêbiorc¹, któremu zleci³ odbiór odpadów komunalnych, albo powierza temu podmiotowi wyposa¿enie
nieruchomoœci w odpowiednie pojemniki zgodnie z zawart¹ umow¹.
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3. W³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek utrzymywaæ
pojemniki w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby
korzystanie z nich mog³o odbywaæ siê bez przeszkód
i powodowania zagro¿eñ dla zdrowia u¿ytkowników, a w
szczególnoœci ma obowi¹zek utrzymywania ich w
czystoœci i okresowego dezynfekowania. Zabiegi mycia
i dezynfekcji powinny byæ prowadzone w sposób
wykluczaj¹cy zanieczyszczenie œrodowiska.
4. Pojemniki powinny byæ usytuowane w wydzielonym
miejscu nieruchomoœci trwale oznaczonym, b¹dŸ na terenie
przyleg³ym (nieruchomoœæ s¹siednia lub teren zarz¹dcy
drogi), do którego w³aœciciel nieruchomoœci uzyska³, wraz
z terenem niezbêdnym do obs³ugi komunikacyjnej, tytu³
prawny. Teren pod pojemniki powinien byæ utwardzony, o
równej powierzchni, zabezpieczony przed zbieraniem siê
wody, b³ota i innych zanieczyszczeñ, ³atwo dostêpny tak
dla u¿ytkowników i pracowników firmy wywozowej – przy
lokalizacji nale¿y uwzglêdniæ wymagania rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póŸn. zm.).
5. Zaleca siê, aby pojemniki by³y usytuowane przed frontem
budynku w ci¹gach komunikacyjnych, takich jak drogi,
oraz w obrêbie trawników. Miejsce ustawienia pojemników,
drogi dojœcia i miejsce wystawienia pojemników do wywozu
oraz warunki techniczne tych miejsc podlegaj¹
uzgodnieniu z przedsiêbiorc¹ – firm¹ wywozow¹.
§ 16
1. W³aœciciel nieruchomoœci zapewnia przedsiêbiorcy,
w uzgodnionym terminie, swobodny dostêp do pojemników, umo¿liwiaj¹c opró¿nienie tych urz¹dzeñ bez
nara¿ania na szkodê ludzi, budynków b¹dŸ pojazdów.
2. Odst¹pienie od wymagañ okreœlonych w ust. 1 mo¿e
nast¹piæ w drodze porozumienia z przedsiêbiorc¹.
§ 17
1. Gromadzenie odpadów powsta³ych w wyniku prowadzenia
prac budowlanych mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w
specjalnie przygotowanych przez prowadz¹cego prace,
odrêbnych pojemnikach-kontenerach, których ustawienie
nie mo¿e powodowaæ utrudnienia w korzystaniu z
nieruchomoœci przez innych u¿ytkowników.
2. Zajêcie pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy
przydro¿ne) wymaga pisemnej zgody zarz¹dcy drogi i
uiszczenia op³aty wymaganej odrêbnymi przepisami.
§ 18
1. Odpady nadaj¹ce siê do odzysku, których zbieranie mo¿e
przynieœæ zysk posiadaczowi – takie jak odpady z³omu
metali, pojazdy mechaniczne wycofane z eksploatacji,
zu¿yty sprzêt elektryczny, elektroniczny i informatyczny,
makulatura, tworzywa sztuczne itp. – w³aœciciele mog¹
dostarczaæ samodzielnie i na w³asny koszt do punktów
skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze.
2. Przy przyjmowaniu odpadów metali od osób fizycznych
niebêd¹cych przedsiêbiorcami, prowadz¹cy punkt
zbierania odpadów obowi¹zany jest sprawdziæ to¿samoœæ
osoby przekazuj¹cej odpady i wype³niæ formularz
zawieraj¹cy:
a) Ÿród³o pochodzenia,

b) imiê i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu
osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj¹cego
to¿samoœæ osoby przekazuj¹cej odpady.
§ 19
1. Na drogach publicznych (ulicach) posiadaj¹c¹ jezdniê
utwardzon¹ i chodniki zarz¹dca drogi jest zobowi¹zany
do ustawienia ulicznych pojemników na odpady (koszy
ulicznych) o pojemnoœci od 0,020 do 0,050 m3.
2. Kosze, o których mowa w ust. 1, rozmieszcza siê przy
oznakowanych przejœciach dla pieszych, przystankach
komunikacyjnych oraz w miejscach o du¿ym natê¿eniu
ruchu pieszego.
3. Kosze uliczne powinny byæ utrzymywane w stanie
technicznym uniemo¿liwiaj¹cym wydostawanie siê
odpadów pod wp³ywem wiatru, deszczu i innych
czynników zewnêtrznych.
§ 20
Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze
publicznym zobowi¹zany jest do:
1) wyposa¿enia terenu nieruchomoœci, na którym siê ono
odbywa, w odpowiedni¹ liczbê pojemników na odpady
sta³e oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet, je¿eli
zgromadzenie trwa d³u¿ej ni¿ trzy godziny,
2) oczyszczenia terenu i usuniêcia odpadów bezpoœrednio
po zakoñczeniu imprezy, jednak nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 8
godzin,
3) oczyszczenia terenów przyleg³ych, je¿eli wystêpuje taka
potrzeba, a zanieczyszczenie terenu spowodowane
zosta³o imprez¹ lub zgromadzeniem.
Rozdzia³ IV
Czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów
komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu
nieruchomoœci oraz z terenów przeznaczonych
do u¿ytku publicznego
§ 21
1. Odpady oraz nieczystoœci ciek³e odbierane s¹ z terenu
nieruchomoœci przez przedsiêbiorcê posiadaj¹cego
stosowne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci lub opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych na podstawie
umowy zawartej z w³aœcicielem nieruchomoœci. W³aœciciel
nieruchomoœci ma obowi¹zek udokumentowania
korzystania z us³ug przedsiêbiorcy poprzez okazanie na
¿¹danie osoby upowa¿nionej przez Wójta Gminy
Dziemiany stosownych umów oraz dowodu zap³aty za
wykonanie ww. us³ug.
2. Dowody op³at za us³ugi zwi¹zane z odbiorem odpadów
oraz nieczystoœci ciek³ych przez przedsiêbiorcê nale¿y
przechowywaæ przez okres 2 lat.
§ 22
1. Odpady komunalne, a tak¿e nieczystoœci ciek³e z
nieruchomoœci wyposa¿onych w zbiorniki bezodp³ywowe
powinny byæ usuwane z czêstotliwoœci¹:
1) odpady – nie rzadziej ni¿:
a) raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych,
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b) raz na tydzieñ z budynków wielorodzinnych,
2) nieczystoœci ciek³e – z tak¹ czêstotliwoœci¹, by nie
powodowaæ przepe³nienia zbiorników bezodp³ywowych
lecz nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
U¿ywanie œrodków biologiczno-chemicznych w zbiornikach bezodp³ywowych do podczyszczania nieczystoœci
ciek³ych nie zwalnia z obowi¹zku ich opró¿niania z czêstotliwoœci¹ jak w pkt. 2).
Odpady z pojemników do segregacji odpadów powinny
byæ usuwane z czêstotliwoœci¹ dostosowan¹ do pojemnoœci pojemników na te odpady. Niedopuszczalne jest
by pojemniki te ulega³y przepe³nieniu.
Odpady biodegradowalne powinny byæ usuwane z czêstotliwoœci¹ dostosowan¹ do technologii ich magazynowania
w pojemnikach.
Sezon œwiadczenia us³ug komunalnych dla nieruchomoœci
letniskowych trwa w okresie od 1 maja do 30 wrzeœnia.

3. Ustala siê na podstawie Planu gospodarki odpadami dla
Gminy Dziemiany nastêpuj¹ce minimalne wymagania
dotycz¹ce maksymalnych iloœci odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji, trafiaj¹cych na sk³adowisko:
a) 2010 – 75%,
b) 2013 – 50%,
c) 2020 – 35%.
§ 26

1. Pojemniki lub kosze ustawione na terenach przeznaczonych do u¿ytku publicznego powinny byæ opró¿niane
z czêstotliwoœci¹ nie mniejsz¹ ni¿ dwa razy na tydzieñ
w sezonie wiosenno-letnim i raz na tydzieñ w sezonie
jesienno-zimowym lub czêœciej, w miarê potrzeb wynikaj¹cych z koniecznoœci zachowania porz¹dku i czystoœci
na tych terenach.
2. Opró¿nianie pojemników lub koszy z terenów okreœlonych
w ust. 1 powinno byæ zorganizowane tak, by czynnoœæ ta
nie by³a uci¹¿liwa dla korzystaj¹cych z tych terenów.

1. Przedsiêbiorcy zbieraj¹cy odpady komunalne i dostarczaj¹cy je na sk³adowiska s¹ obowi¹zani zapewniæ w obs³ugiwanych nieruchomoœciach pojemniki na odpady biodegradowalne o pojemnoœci pozwalaj¹cej na dobrowoln¹
i nieodp³atn¹ selekcjê tych odpadów prowadzon¹ przez
mieszkañców nieruchomoœci zamieszka³ych w budynkach jednorodzinnych w iloœci zapewniaj¹cej swobodne
magazynowanie tych odpadów oraz prowadziæ obs³ugê
tych pojemników i przekazywaæ zebrane odpady do
instalacji i zak³adów specjalistycznych wskazanych przez
gminê.
2. Obowi¹zek okreœlony w ust. 1 nie dotyczy przedsiêbiorstw
obs³uguj¹cych tereny gminy, okreœlone w Planie
gospodarki odpadami, z których odpady komunalne s¹
odbierane jako zmieszane i kierowane bezpoœrednio do
kompostowni odpadów komunalnych lub poœrednio do
sortowni odpadów komunalnych wspó³pracuj¹cej z
zak³adem unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
wyposa¿onym w kompostowniê i instalacjê do spalania
odpadów.

§ 24

§ 27

1. W celu zminimalizowania zagro¿enia wynikaj¹cego z u¿ytkowania ogólnodostêpnych placów zabaw zobowi¹zuje
siê w³aœcicieli takich obiektów do wymiany piasku w piaskownicach minimum raz w roku w okresie wiosennym.
2. Przenoœne toalety uliczne powinny byæ opró¿niane i
dezynfekowane zgodnie z zaleceniami producentów tych
kabin.

1. Zobowi¹zuje siê w³aœcicieli odpadów niebezpiecznych,
takich jak: baterie i akumulatory, oleje odpadowe i smary,
rtêciowe Ÿród³a œwiat³a, farby, lakiery i rozpuszczalniki,
ropopochodne, œrodki ochrony roœlin, wyroby zawieraj¹ce
azbest, odpady weterynaryjne i medyczne do przekazywania ich do odpowiednich punktów zbiórki tego typu
odpadów. £¹czenie tych odpadów z odpadami komunalnymi jest zabronione.
2. Zobowi¹zuje siê w³aœcicieli pojazdów mechanicznych
nienadaj¹cych siê do eksploatacji, do przekazywania ich
bezpoœrednio firmom uprawnionym do prowadzenia
odzysku i recyklingu czêœci i p³ynów eksploatacyjnych
odzyskiwanych z tego typu odpadu.
3. Ustala siê na podstawie Planu gospodarki odpadami dla
Gminy nastêpuj¹ce minimalne wymagania dotycz¹ce
odpadów niebezpiecznych w postaci osi¹gniêcia
wzrastaj¹cego poziomu selektywnej zbiórki odpadów
niebezpiecznych wyodrêbnionych ze strumienia odpadów
komunalnych w poszczególnych latach, a w szczególnoœci
do koñca roku:
— 2007 nie mniej ni¿ 15%,
— 2010 nie mniej ni¿ 50%,
— 2013 nie mniej ni¿ 80%.

4.

5.

§ 23

Rozdzia³ V
Wymagania iloœciowe zwi¹zane ze zbieraniem
odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji
i realizacj¹ innych wymagañ wynikaj¹cych
z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 25
1. Gmina Dziemiany realizuj¹c Plan gospodarki odpadami
uchwalony przez Radê Gminy Dziemiany bêdzie d¹¿yæ
do zmniejszenia iloœci odpadów komunalnych kierowanych na sk³adowiska odpadów przede wszystkim
poprzez dzia³ania wspieraj¹ce segregacjê odpadów
prowadzon¹ w gospodarstwach domowych, obejmuj¹c¹
selektywne zbieranie odpadów nadaj¹cych siê do odzysku
(surowców wtórnych), organicznych odpadów biodegradowalnych oraz odpadów niebezpiecznych, które w perspektywie realizacji „Planu” powinny znacznie zmniejszyæ
swój udzia³ w odpadach komunalnych.
2. Do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, o których
mowa w ust. 1, zobowi¹zuje siê przedsiêbiorców prowadz¹cych firmy wywozowe, którzy uzyskali zezwolenie
Wójta Gminy Dziemiany na odbieranie odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci.

§ 28
1. Zobowi¹zuje siê w³aœcicieli nieruchomoœci oraz zarz¹dców
nieruchomoœci o zabudowie jednorodzinnej, jak i wielokondygnacyjnej i wielorodzinnej, przeprowadzaj¹cych prace
budowlane i remontowe, do wyznaczania ka¿dorazowo
wydzielonego miejsca na terenie nieruchomoœci na groma-
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dzenie odpadów budowlanych, w sposób nieutrudniaj¹cy
korzystania z nieruchomoœci i do okreœlenia terminu na
ich usuniêcie w uzgodnieniu z uprawnionym przedsiêbiorc¹.
2. Ustala siê na podstawie Planu gospodarki odpadami dla
Gminy Dziemiany nastêpuj¹ce minimalne wymagania
dotycz¹ce odpadów budowlanych zbieranych selektywnie
w postaci osi¹gniêcia wzrastaj¹cego poziomu zbiórki tych
odpadów, nie³¹czonych ze strumieniem odpadów
komunalnych, w poszczególnych latach, a w szczególnoœci do koñca roku:
— 2007 nie mniej ni¿ 15%,
— 2010 nie mniej ni¿ 40%,
— 2013 nie mniej ni¿ 70%.
Rozdzia³ VI
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe
§ 29
1. Utrzymuj¹cy zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zani do
zachowania œrodków ostro¿noœci zapewniaj¹cych ochronê
zdrowia i ¿ycia ludzi oraz zwierz¹t, a tak¿e do³o¿enia
starañ, by zwierzêta te by³y jak najmniej uci¹¿liwe dla
otoczenia.
2. Utrzymuj¹cy psy i inne zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zani
do sprawowania w³aœciwej opieki nad tymi zwierzêtami,
a w szczególnoœci niepozostawiania ich bez dozoru, je¿eli
zwierzê nie jest nale¿ycie uwi¹zane lub nie znajduje siê
w pomieszczeniu zamkniêtym, b¹dŸ na terenie
ogrodzonym w sposób uniemo¿liwiaj¹cy samodzielne
wydostanie siê z niego.
3. Utrzymuj¹cy gady, p³azy, ptaki i owady w lokalach
mieszkalnych lub u¿ytkowych s¹ zobowi¹zani
zabezpieczyæ je przed wydostaniem siê z pomieszczenia.
§ 30
1. Na tereny u¿ytecznoœci publicznej psy musz¹ byæ
wyprowadzane na smyczy i w kagañcach.
2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w
miejscach ma³o uczêszczanych i pod warunkiem, ¿e pies
ma kaganiec, a w³aœciciel (opiekun) ma mo¿liwoœæ
sprawowania bezpoœredniej kontroli nad jego
zachowaniem.
3. Zakazuje siê wprowadzania psów i innych zwierz¹t
domowych:
1) do placówek handlowych, gastronomicznych i innych
obiektów wspólnego lub publicznego u¿ytku, je¿eli
wynika to z wyraŸnego oznakowania,
2) na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje siê do psów – przewodników
osób niewidomych.
§ 31
1. Do obowi¹zków w³aœcicieli psów nale¿y bez wezwania:
1) zarejestrowanie psa i op³acenie podatku od posiadanych psów, co roku,
2) poddanie obowi¹zkowemu szczepieniu (po ukoñczeniu
dwóch miesiêcy ¿ycia), co roku,
3) bezzw³oczne zg³oszenie do lekarza weterynarii przypadków pogryzienia cz³owieka przez psa i zastosowanie

siê do zaleceñ s³u¿b weterynaryjnych.
2. Utrzymuj¹cy psy zobowi¹zani s¹ do posiadania dowodu
szczepieñ ochronnych wymaganych b¹dŸ zarz¹dzanych
przez odpowiednie s³u¿by weterynaryjne.
§ 32
Przewo¿enie zwierz¹t œrodkami komunikacji publicznej
jest mo¿liwe tylko na zasadach ustalonych przez
przewoŸnika.
§ 33
Do obowi¹zków utrzymuj¹cych zwierzêta domowe nale¿y
sprz¹tanie i usuwanie odchodów pozostawionych przez te
zwierzêta:
1) na klatkach schodowych, w windach i innych pomieszczeniach wspólnego u¿ytku w obrêbie budynku, a tak¿e
w miejscach publicznych,
2) na chodnikach, alejkach spacerowych i innych miejscach
przeznaczonych do wspólnego u¿ytku, a tak¿e w
miejscach publicznych.
§ 34
Przy przewozie i przenoszeniu zwierz¹t domowych
utrzymuj¹cy je zobowi¹zani s¹ stosowaæ œrodki ochrony
niezbêdne dla bezpieczeñstwa innych osób i zwierz¹t oraz
dla utrzymania czystoœci w miejscach przeznaczonych do
wspólnego lub publicznego u¿ytku.
§ 35
1. Go³êbi nie utrzymuje siê w rejonach, w których wystêpuje
zabudowa mieszkaniowa wielokondygnacyjna i wielorodzinna.
2. Dopuszcza siê utrzymywanie go³êbi w nieruchomoœciach
o zabudowie jednorodzinnej zwartej lub rozproszonej, je¿eli
nie jest to uci¹¿liwe dla ludzi, a nadto nie powoduje
zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego
u¿ytku oraz nieruchomoœci s¹siednich.
§ 36
1. Zwierzêta pad³e powinny zostaæ zg³oszone przez
w³aœciciela do zak³adu utylizacji lub, jeœli nie mo¿na ustaliæ
to¿samoœci osoby posiadaj¹cej pad³e zwierzê (zwierzê
udomowione), do siedziby Gminy Dziemiany.
2. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zw³ok bezdomnych
zwierz¹t (zwierz¹t udomowionych) lub ich czêœci
dokonywane bêdzie przez firmê posiadaj¹c¹ stosowne
zezwolenie na prowadzenie w/w dzia³alnoœci wed³ug
operatywnie uzgodnionych telefonicznie terminów z Gmin¹
Dziemiany zgodnie z uprzednio zawart¹ umow¹.
3. W przypadkach, kiedy nie mo¿na zidentyfikowaæ
w³aœciciela pad³ego zwierzêcia maj¹ zastosowanie
przepisy ustawy o odpadach okreœlaj¹ce definicjê
„posiadacza odpadów”. Przepis ten wprowadza
domniemanie, ¿e posiadaczem odpadów znajduj¹cych siê
na terenie nieruchomoœci jest podmiot w³adaj¹cy t¹
powierzchni¹ ziemi. W konsekwencji zg³oszenie i
przekazanie zw³ok zwierzêcych staje siê obowi¹zkiem
ich posiadacza.
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Rozdzia³ VII
Wymagania dotycz¹ce utrzymywania zwierz¹t
gospodarskich na terenach wy³¹czonych
z produkcji rolniczej, w tym tak¿e zakazu
ich utrzymywania na okreœlonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomoœciach
§ 37
1. Zabrania siê utrzymywania i hodowli zwierz¹t
gospodarskich:
1) wewn¹trz mieszkañ,
2) w pomieszczeniach niezaprojektowanych i nieprzeznaczonych do tego celu, jak: strychy, piwnice domów
mieszkalnych, gara¿e wbudowane w domy mieszkalne,
balkony, werandy itp.,
3) na parcelach obiektów uznanych przez w³aœciwe
organy za obiekty o charakterze zabytkowym lub
reprezentacyjnym,
4) na terenach ujêæ wodnych oraz w strefach ochronnych
wokó³ tych ujêæ, okreœlonych odrêbnymi przepisami
prawa wodnego,
5) na terenach rekreacyjnych.

6.
7.

8.

9.

§ 38
1. Na obszarze Gminy Dziemiany, na terenach wy³¹czonych
z produkcji rolniczej, mog¹ byæ chowane zwierzêta
gospodarskie pod warunkiem przestrzegania zasad
okreœlonych w niniejszym Regulaminie oraz pod
warunkiem, ¿e dzia³alnoœæ a nie bêdzie powodowa³a
uci¹¿liwoœci dla w³aœcicieli s¹siednich nieruchomoœci i
bêdzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w
przepisach prawa budowlanego, ochrony œrodowiska,
ochrony zwierz¹t oraz z zachowaniem warunków
higienicznosanitarnych.
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie
stanowi¹cej gospodarstwa rolnego, o ile chów mia³by
odbywaæ siê w budynkach usytuowanych bli¿ej ni¿ 100
m od budynków z pomieszczeniami mieszkalnymi
dopuszcza siê utrzymywanie i hodowlê zwierz¹t
gospodarskich w obrêbie nieruchomoœci, wyposa¿onej w
odpowiednie pomieszczenia inwentarskie, w iloœci
nieprzekraczaj¹cej:
1) 1 szt. koni,
2) 2 szt. byd³a,
3) 3 szt. trzody chlewnej: œwiñ, owiec lub kóz,
4) 20 szt. drobiu,
5) 20 szt. królików,
6) zwierzêta futerkowe – zakaz chodowli
3. Odstêpstwo od zasady okreœlonej w pkt. 2 mo¿liwe jest
po uzyskaniu zgody w³aœcicieli nieruchomoœci
bezpoœrednio s¹siaduj¹cych z nieruchomoœci¹.
4. Pod pojêciem utrzymania i hodowli zwierz¹t gospodarskich
nale¿y rozumieæ wszelkie formy posiadania zwierz¹t
gospodarskich na terenie Gminy Dziemiany. Utrzymuj¹cy
zwierzêta gospodarskie jest obowi¹zany do zapewnienia
im opieki i w³aœciwych warunków bytowania. Warunki
chowu i hodowli zwierz¹t nie mog¹ powodowaæ u nich
urazów i uszkodzeñ cia³a lub innych cierpieñ.
5. Utrzymywanie i hodowla zwierz¹t powinna byæ
usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie
pogarsza³a warunków zdrowotnych, sanitarnych
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i porz¹dkowych otoczenia, nie powodowa³a uci¹¿liwych
zanieczyszczeñ powietrza (odorów) gleby i wody oraz
innych uci¹¿liwoœci dla ludzi przebywaj¹cych w
obiektach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi lub w
ich bezpoœredniej bliskoœci.
Zabronione jest znêcanie siê lub niehumanitarne
zabijanie zwierz¹t.
Zabronione jest bicie zwierz¹t, u¿ywanie uprzê¿y, pêt,
wiêzów lub innych urz¹dzeñ powoduj¹cych cierpienie
zwierz¹t, ból, uszkodzenie cia³a albo nawet œmieræ.
Ra¿¹co zaniedbywane lub okrutnie traktowane zwierzê
mo¿e byæ odebrane, czasowo lub na sta³e, w³aœcicielowi
lub innej utrzymuj¹cej je osobie na podstawie decyzji
Wójta Gminy Dziemiany wydanej na wniosek: policji,
lekarza weterynarii lub inspektora Towarzystwa Opieki
nad Zwierzêtami w Polsce. Koszty transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzêcia obci¹¿aj¹
w³aœciciela lub opiekuna.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ obiekty
inwentarskie przeznaczone do utrzymywania i hodowli
zwierz¹t gospodarskich, okreœlaj¹ odrêbne przepisy
budowlane. Wybiegi dla zwierz¹t gospodarskich winny
byæ ogrodzone siatk¹ drucian¹ lub innym odpowiednim
ogrodzeniem, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy przedostanie
siê zwierz¹t poza obrêb wybiegu.
Od budynków mieszkalnych i obiektów u¿ytecznoœci
publicznej obiekty inwentarskie powinny byæ odizolowane
pasem strefy ochronnej, mierzonej od najbardziej
wysuniêtego w ich stronê pomieszczenia, klatki lub
wybiegu dla chowu przydomowych zwierz¹t
gospodarskich. Strefa ta powinna wynosiæ co najmniej:
a) 25 m od domów jednorodzinnych o luŸnej zabudowie,
b) 50 m od jednokondygnacyjnych domów wielorodzinnych lub domów jednorodzinnych o zwartej
zabudowie szeregowej,
c) 100 m od wielokondygnacyjnych, wielorodzinnych
domów oraz obiektów u¿ytecznoœci publicznej, takich
jak: szko³y, przedszkola i ¿³obki, oœrodki zdrowia i
szpitale, obiekty kultu religijnego, obiekty rekreacyjne
i kulturalno-oœwiatowe oraz inne przeznaczone na
sta³y pobyt ludzi.
Pomieszczenie dla zwierz¹t gospodarskich, teren ich
utrzymania i hodowli oraz otoczenie obiektów
inwentarskich winny byæ utrzymane w nale¿ytej czystoœci
oraz odka¿ane zgodnie z wymaganiami przewidzianymi
w przepisach sanitarnych. W przypadku gdy z
pomieszczeñ gospodarczych gnojówka nie mo¿e byæ
usuwana przy wykorzystaniu odpowiednich urz¹dzeñ
kanalizacyjnych, winna byæ ona odprowadzana krytymi
rowkami œciekowymi do studzienek i do³ów kloacznych,
urz¹dzonych w ten sposób, aby odprowadzona i
gromadzona gnojówka nie zanieczyszcza³a wód
gruntowych i gleby.
Odchody zwierz¹t, obornik, odpady i inne nieczystoœci
pochodz¹ce z utrzymania i hodowli, gromadzone poza
pomieszczeniami dla zwierz¹t, winny byæ magazynowane w miejscach o utwardzonym i nieprzepuszczalnym pod³o¿u, oddalonych co najmniej 30 m od
miejsc publicznych oraz budynków lub innych obiektów
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.
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13. W³aœciciele lub opiekunowie zwierz¹t s¹ obowi¹zani do
usuwania pozostawionych przez nie odchodów, karmy,
œció³ki oraz innych nieczystoœci pochodz¹cych z
utrzymania i hodowli zwierz¹t. Obowi¹zek ten dotyczy
równie¿ wszystkich miejsc u¿ytecznoœci publicznej
(ulice, chodniki, trawniki itp.) zanieczyszczonych
podczas przepêdzania zwierz¹t gospodarskich.
14. Odpady stanowi¹ce odchody zwierzêce w postaci
gnojówki lub gnojowicy nale¿y usuwaæ na tereny
wykorzystywane pod produkcjê rolnicz¹ w terminie od 1
marca do 30 listopada, wed³ug potrzeb, nie
doprowadzaj¹c do przepe³nienia zbiornika.
15. Odchody zwierzêce usuniête na grunty rolnicze nale¿y
przykryæ lub wymieszaæ z gleb¹ nie póŸniej ni¿
nastêpnego dnia po ich usuniêciu.
16. Zabrania siê chowu zwierz¹t gospodarskich metod¹
bezœció³kow¹ na terenach chronionych przyrodniczo –
Wdzydzki Park Krajobrazowy oraz jego otulina.
17. Pszczo³y winny byæ trzymane w pniach (ulach)
ustawionych w odleg³oœci co najmniej 5 m od granicy
nieruchomoœci, w taki sposób, aby wylatuj¹ce i
przylatuj¹ce pszczo³y nie zak³óca³y korzystania z
nieruchomoœci s¹siaduj¹cych z terenem hodowli.
18. W³aœcicieli zwierz¹t gospodarskich zobowi¹zuje siê do
zg³aszania pad³ych zwierz¹t do zak³adów utylizacyjnych.
19. Zbieranie transport i unieszkodliwianie tych zwierz¹t
nale¿y powierzyæ firmom posiadaj¹cym stosowne
zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie transportu tego rodzaju odpadów, prowadzenia
grzebowisk i spalarni zw³ok zwierzêcych lub ich czêœci
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§ 39
1. Osoby utrzymuj¹ce i hoduj¹ce zwierzêta gospodarskie z
naruszeniem ustaleñ zawartych w niniejszym Regulaminie
obowi¹zane s¹ w terminie 12 miesiêcy od daty wejœcia w
¿ycie Regulaminu do dostosowania utrzymania i hodowli
zwierz¹t gospodarskich do tych zasad lub do jej likwidacji.
2. Zasady wymienione w § 38 nie naruszaj¹ uprawnieñ
Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do
wydawania decyzji o likwidacji, utrzymywaniu i hodowli
zwierz¹t w przypadkach przewidzianych przepisami o
zwalczaniu chorób zakaŸnych.
Rozdzia³ VIII
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji
i terminy jej przeprowadzania
§ 40
1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaŸnych
przenoszonych na ludzi i zwierzêta przez szczury i myszy
w przypadku ich wystêpowania na posesjach zobowi¹zuje
siê w³aœcicieli nieruchomoœci do przeprowadzania
deratyzacji na terenie posesji.
2. W³aœciciele nieruchomoœci przeprowadzaj¹ deratyzacjê
miejsc oraz pomieszczeñ nieruchomoœci, w szczególnoœci
takich, jak: wêz³y ciep³ownicze przy³¹cza kanalizacyjne,
sieæ kanalizacji sanitarnej, korytarze, pomieszczenia
piwniczne, zsypy i komory zsypowe, wiaty œmietnikowe,
pomieszczenia produkcyjne i magazyny.

3. Do zwalczania szczurów i myszy nale¿y u¿ywaæ
preparatów (trutek) ogólnodostêpnych, zatwierdzonych
przez Ministerstwo Zdrowia, o wysokiej skutecznoœci i
relatywnie ma³ej toksycznoœci dla œrodowiska naturalnego.
4. Trutkê nale¿y wyk³adaæ dwukrotnie w ci¹gu roku: w
pierwszym terminie w miesi¹cach marzec-kwiecieñ, w
drugim terminie w miesi¹cach listopad-grudzieñ, w iloœci
i wed³ug instrukcji stosowania danego preparatu.
5. Obowi¹zkow¹ akcjê deratyzacji obejmuj¹c¹ zasiêgiem
okreœlone tereny gminy nale¿y przeprowadzaæ wg potrzeb
zgodnie z harmonogramem w uzgodnieniu z Pañstwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koœcierzynie w
miesi¹cach marzec-kwiecieñ – I termin deratyzacji oraz
w miesi¹cach listopad-grudzieñ – II termin deratyzacji.
Dok³adny termin deratyzacji zostanie podany do publicznej
wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty.
6. Obowi¹zkiem w³aœciciela nieruchomoœci jest zapewnienie
zbiórki pad³ych gryzoni wraz z resztkami trucizn oraz ich
utylizacja.
Rozdzia³ IX
Przepisy porz¹dkowe
§ 41
Zobowi¹zujê siê w³aœcicieli i zarz¹dców nieruchomoœci
do:
1. Oznaczenia budynku, lokalu i pomieszczeñ znajduj¹cych
siê na terenie nieruchomoœci poprzez umieszczenie w
widocznym miejscu tabliczek informacyjnych zawieraj¹cych nazwê ulicy i numer porz¹dkowy nieruchomoœci.
2. Umieszczania w pobli¿u wejœæ do budynków wielolokalowych tablic zawieraj¹cych informacje dotycz¹ce
imion i nazwisk lub nazw u¿ytkowników nieruchomoœci,
spisu lokatorów, telefonów alarmowych w szczególnoœci:
stra¿y po¿arnej, pogotowia ratunkowego, policji.
3. Zapewnienia nale¿ytego oœwietlenia klatek schodowych,
korytarzy, bram oraz innych czêœci budynku s³u¿¹cych
do wspólnego u¿ytku
4. Utrzymywania rowów odwadniaj¹cych przy drogach w stanie dro¿noœci.
5. Wykaszania traw oraz usuwania drzew i krzewów na
gruntach przylegaj¹cych do dróg, chodników, które maj¹
wp³yw na estetykê miejsc oraz bezpieczeñstwo ruchu
komunikacyjnego, przestrzegaj¹c przepisy ustawy o
ochronie przyrody i drogach publicznych.
6. Przekazywania martwych zwierz¹t do unieszkodliwienia
firmie posiadaj¹cej stosowne zezwolenie na zbieranie
i transport pad³ych zwierz¹t lub ich czêœci na podstawie
przepisów ustawy o odpadach.
Zabrania siê:
1. Wypalania traw, pozosta³oœci roœlinnych, nieskoszonej
s³omy, z wyj¹tkiem zwalczania poprzez spalanie
zara¿onych chorob¹ chwastów lub roœlin.
2. Umieszczania plakatów, reklam, og³oszeñ, nekrologów
na drzewach, przystankach PKS oraz urz¹dzeniach
do tego nieprzeznaczonych bez zgody zarz¹dzaj¹cego
urz¹dzeniem.
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3. Wykorzystywania gruntów leœnych, rolnych, ³¹k,
pastwisk, nieu¿ytków dla celów turystyki pobytowej
niezgodnie z zapisami planu zagospodarowania
przestrzennego tj. stawiania przyczep campingowych,
rozbijania namiotów, palenia ognisk.
4. Malowania grafitti poza wyznaczonymi do tego celu
miejscami.
5. Zakopywania odpadów oraz pad³ych zwierz¹t.
6. Wylewania nieczystoœci ciek³ych poza wyznaczonymi
do tego celu punktami lub stacjami zlewnymi.
7. Indywidualnego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
przez w³aœcicieli nieruchomoœci.
8. Wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do
gromadzenia odpadów i nieczystoœci ciek³ych.
9. U¿ywania œrodków pirotechnicznych w miejscach
publicznych oraz budynkach wielolokalowych z wyj¹tkiem 31 grudnia i 1 stycznia.
10. Palenia odpadów komunalnych sta³ych poza urz¹dzeniami do tego przystosowanymi.
11. Wyrzucania odpadów typu „szk³o”, „papier”, „metale” do
pojemników na komunalne odpady zmieszane na
obszarach, gdzie wprowadzono selektywn¹ zbiórkê
odpadów.
12. Wyrzucania odpadów niebezpiecznych typu bakterie,
akumulatory, œwietlówki, œrodki farmaceutyczne odpady
komunalne lub do niew³aœciwych pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów.
13. W³aœcicielom lub u¿ytkownikom nieruchomoœci
wyrzucania odpadów z w³asnej nieruchomoœci do
ogólnodostêpnych pojemników usytuowanych w miejscach publicznych.
14. Gromadzenia odpadów pochodz¹cych z naprawy
pojazdów na gruncie niezadaszonym i niezabezpieczonym przed ska¿eniem.
15. Wypuszczania lub umo¿liwiania opuszczania posesji
przez psy bez odpowiedniego nadzoru.
16. Wyrzucania martwych zwierz¹t do pojemników
s³u¿¹cych do gromadzenia odpadów.
17. Wywo¿enia odchodów zwierzêcych na grunty:
a) zalanych wod¹, przykrytych œniegiem, zamarzniêtych
do g³êbokoœci 30 cm,
b) w odleg³oœci mniejszej ni¿ 50 m od cieków wodnych.

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,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48
poz. 327) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:

§ 42

§6

1. Nie wykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych z niniejszego
regulaminu powodowaæ bêdzie konsekwencje
przewidziane w przepisach kodeksu postêpowania w
spawach o wykroczenia.

Zebrania w celu przeprowadzenia konsultacji zwo³uje organ
zarz¹dzaj¹cy konsultacje, o którym mowa w § 3.

2225
UCHWA£A Nr VII/84/07
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkañcami Gminy Dzierzgoñ.
Na podstawie art. 5 a ust. 2 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.. z 2001 Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002 r. Dz. U. Nr 23,

§1
Ustala siê zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji
z mieszkañcami Gminy Dzierzgoñ w przypadkach przewidzianych w ustawach oraz w razie podjêcia uchwa³y w tej
sprawie przez Radê Miejsk¹ w Dzierzgoniu, z zastrze¿eniem
przepisów o referendum lokalnym.
§2
W konsultacjach z mieszkañcami zwanymi dalej „konsultacjami”, mieszkañcy Gminy Dzierzgoñ wyra¿aj¹ opiniê co
do sposobu rozstrzygniêcia sprawy wa¿nej dla Gminy.
§3
Konsultacje zarz¹dza:
1) Burmistrz Dzierzgonia – w przypadku, gdy wymóg
konsultacji wynika z przepisów ustawy;
2) Rada Miejska w Dzierzgoniu – w innych sprawach
wa¿nych dla Gminy Dzierzgoñ.
§4
1. Konsultacje przeprowadza siê w formie zebrania mieszkañców zwanym dalej Zebraniem.
2. W trakcie zebrania:
1) przedstawia siê przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki projektowanego rozstrzygniêcia;
2) rejestruje siê opinie, uwagi i propozycje co do sposobu
rozstrzygniêcia sprawy poddanej konsultacji;
3) przeprowadza siê g³osowanie.
3. W konsultacjach maj¹ prawo braæ udzia³ osoby stale
zamieszka³e na terenie Gminy Dzierzgoñ, posiadaj¹ce
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§5
Zakres konsultacji o których mowa w § 1, mo¿e byæ
ograniczony do okreœlonego rejonu gminy.

§7
1. Og³oszenie o Zebraniu winno zawieraæ zaproszenie do
udzia³u w Zebraniu oraz informacje o przedmiocie i terminie
Zebrania, a tak¿e informacje o terminie drugiego Zebrania
w sytuacji braku quorum podczas pierwszego Zebrania.
2. Og³oszenie o Zebraniu winno zostaæ wywieszone na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz na terenie
objêtym konsultacjami, a tak¿e w sposób zwyczajowo
przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§8
Listê osób uprawnionych do udzia³u w konsultacjach
sporz¹dza siê w jednym egzemplarzu.
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§9
Lista osób uprawnionych do udzia³u w konsultacjach
udostêpniona jest do wgl¹du w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Dzierzgoniu w godzinach jego urzêdowania, w terminie do
ostatniego dnia poprzedzaj¹cego dzieñ zebrania.

ich na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Dzierzgoniu i
w rejonie objêtym konsultacj¹ w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 16
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Dzierzgonia.

§ 10
1. Zebranie otwiera i prowadzi obrady przewodnicz¹cy
Zebrania, którym jest przedstawiciel organu zarz¹dzaj¹cego konsultacje.
2. Przewodnicz¹cy Zebrania informuje mieszkañców o sprawie bêd¹cej przedmiotem konsultacji i mo¿liwych
rozwi¹zaniach.
3. Po dyskusji, w ramach której mieszkañcy winni uzyskaæ
wszelkie wyjaœnienia dotycz¹ce przedmiotu konsultacji,
przewodnicz¹cy Zebrania informuje o sposobie prowadzenia g³osowania i przeprowadza g³osowanie.
§ 11
Opiniê w sprawie poddanej konsultacji mieszkañcy
wyra¿aj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
(za-„tak”, przeciw-„nie” lub „wstrzymuje siê”).
Ka¿demu z obecnych przys³uguje prawo oddania tylko
jednego g³osu – za jednym rozwi¹zaniem.
§ 12
1. Obs³ugê techniczn¹ zapewnia Burmistrz Dzierzgonia
wyznaczaj¹c pracownika Urzêdu Miejskiego, do którego
obowi¹zków nale¿y w szczególnoœci:
1) sporz¹dzenie listy obecnoœci;
2) sprawdzenie, czy bior¹cy udzia³ w Zebraniu s¹
uprawnieni do wziêcia udzia³u w konsultacjach;
3) spisanie protokó³u.
2. Protokó³ powinien zawieraæ:
1) datê Zebrania;
2) listê obecnoœci;
3) stwierdzenie wa¿noœci Zebrania;
4) przedmiot Zebrania i przebieg dyskusji;
5) wyniki przeprowadzonego g³osowania;
6) podpis Przewodnicz¹cego Zebrania i protokolanta.
§ 13
1. Konsultacje uwa¿a siê za odbyte w pierwszym terminie,
jeœli w Zebraniu weŸmie udzia³, co najmniej 30 %
mieszkañców.
2. Zebranie w drugim terminie odbywa siê w tym, samym
dniu, po up³ywie 30 minut od wyznaczonego zebrania
pierwszego bez wzglêdu na liczbê osób obecnych na
Zebraniu.
3. W przypadku, gdy ¿aden z mieszkañców nie przyjdzie
na zebranie uwa¿a siê, ¿e tryb konsultacji zosta³
wyczerpany.
§ 14
Konsultacje, maj¹ charakter opiniodawczy i nie s¹
wi¹¿¹ce dla organów gminy.
§ 15
Wyniki konsultacji w formie sporz¹dzonego protoko³u
podaje siê do wiadomoœci publicznej poprzez wywieszenie

§ 17
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Tadeusz Procyk

2226
UCHWA£A Nr VII/62/2007
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci op³at za usuniêcie
z drogi pojazdu i jego parkowanie na parkingu strze¿onym wyznaczonym przez starostê
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592) w zwi¹zku z art. 130 a ust. 6 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) Rada Powiatu
uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³aty za usuniêcie z drogi pojazdów ustala siê w nastêpuj¹cej wysokoœci:
1) Pojazdy o dopuszczalnej masie ca³kowitej (d.m.c.) do
3,5 t:
a) teren w promieniu 15 km od miejsca lokalizacji parkingu
– rycza³t 130 z³ brutto (w tym dojazd, za³adunek,
holowanie, roz³adunek, przekazanie pojazdu na
parking),
b) w pozosta³ych przypadkach – rycza³t 130 z³ brutto +
op³ata za ka¿dy kolejny km:
— 1,80 z³ brutto/km za dojazd,
— 2,40 z³ brutto/km za holowanie.
2) Pojazdy o dopuszczalnej masie ca³kowitej (d.m.c.) od
3,5 t do 7, 5 t:
a) teren w promieniu 15 km od miejsca lokalizacji parkingu
– rycza³t 250 z³ brutto (w tym dojazd, za³adunek,
holowanie, roz³adunek, przekazanie pojazdu na
parking), b) w pozosta³ych przypadkach – rycza³t 250
z³ brutto + op³ata za ka¿dy km:
— 2,40 z³ brutto/km za dojazd,
— 3,00 z³ brutto/km holowanie.
3) Pozosta³e pojazdy:
a) teren w promieniu 15 km od miejsca lokalizacji parkingu
– rycza³t 450 z³ brutto (w tym dojazd, za³adunek,
holowanie, roz³adunek, przekazanie pojazdu na
parking),
b) w pozosta³ych przypadkach – rycza³t 450 z³ brutto +
op³ata za ka¿dy km:
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— 4,20 z³ brutto/km za dojazd,
— 6,00 z³ brutto/km holowanie.
4) U¿ycie dŸwigu dla celów usuniêcia pojazdu 80 z³/h.
5) Za usuniêcie rowerów – rycza³t 20 z³ brutto.

Miasta Wejherowa na rok 2006 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z dnia 28 kwietnia 2006 r. Nr 45 poz. 888 z póŸn. zm.), które
to Sprawozdanie stanowi za³¹cznik1 do niniejszego zarz¹dzenia.

§2

§2

Op³aty za parkowanie pojazdu na parkingu strze¿onym
wyznaczonym przez starostê ustala siê w nastêpuj¹cej
wysokoœci:
1. Motocykl, motorower, rower – 5,00 z³ brutto za dobê.
2. Pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej do 3,5 t –
14 z³ brutto za dobê.
3. Pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5t do
7,5t – 20 z³ brutto za dobê.
4. Pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 7,5t
– 30 z³ brutto za dobê.
5. Pojazdów przejêtych na rzecz Skarbu Pañstwa – 2,00 z³
brutto za dobê.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Miasta Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt

§3

1

Za³¹cznika nie publikuje siê.

2228
OBWIESZCZENIE
DYREKTORA URZÊDU MORSKIEGO W GDYNI
z dnia 5 lipca 2007 r.

§5

Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, Nr 170,
poz. 1552, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895, Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220,
poz. 1600, Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125)
podaje siê do publicznej wiadomoœci:

Traci moc Uchwa³a Rady Powiatu Chojnickiego Nr XXXVIII/
265/2002 z dnia 8 paŸdziernika 2002 r. oraz Uchwa³a Rady
Powiatu Chojnickiego Nr XXXII/258/2006 z dnia 3 marca
2006 r.

ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE NR 12
DYREKTORA URZÊDU MORSKIEGO W GDYNI
z dnia 5 lipca 2007 r.

Op³aty, o których mowa w §2 liczone s¹ od ka¿dej
rozpoczêtej doby postojowej.
§4
Wykonywanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w terminie
14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Stefan Kwiatkowski
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ZARZ¥DZENIE Nr 97/2007
Prezydenta Miasta Wejherowa
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie og³oszenia Sprawozdania Prezydenta
Miasta z wykonania uchwa³y bud¿etowej Gminy Miasta
Wejherowo za 2006 rok.
Na podstawie art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z póŸn. zm.) – Prezydent Miasta Wejherowa w zwi¹zku z
Uchwa³¹ Nr Vk/VII/68/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia
24 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2006 rok zarz¹dza, co
nastêpuje:
§1
Og³aszam Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania
Uchwa³y Nr IVk/XXXVI/412/2005 Rady Miasta Wejherowa z
dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy

w sprawie bezpieczeñstwa osób p³ywaj¹cych,
k¹pi¹cych siê oraz uprawiaj¹cych sporty wodne.
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502,
Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895,
Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr
220, poz. 1600, Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz.
125) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zabrania siê wchodzenia do wody, k¹pania, p³ywania oraz
uprawiania sportów wodnych wewn¹trz akwenu
ograniczonego wspó³rzêdnymi:
1) ö = 54° 35' 38” N; ë = 018° 48' 36” E,
2) ö = 54° 35' 37” N; ë = 018° 48' 35” E,
3) ö = 54° 35' 34” N; ë = 018° 48' 37” E,
4) ö = 54° 35' 35” N; ë = 018° 48' 39” E.
§2
Traci moc Zarz¹dzenie Porz¹dkowe Nr 16 Dyrektora
Urzêdu Morskiego w Gdyni z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie
zapewnienia bezpieczeñstwa osób p³ywaj¹cych, k¹pi¹cych
siê oraz uprawiaj¹cych sporty wodne (Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 89, poz. 1863).
§3
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 5 lipca 2007 r.
w drodze obwieszczeñ wywieszonych na tablicach og³oszeñ
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Województwa Pomorskiego Nr 124

2230

w siedzibie Urzêdu Morskiego w Gdyni, w kapitanatach
i bosmanatach portów oraz podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
Andrzej Królikowski
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W S£UPSKU
z dnia 9 lipca 2007 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Rzeczenica przeprowadzonych w dniu 8 lipca 2007 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547,
z póŸn. zm.1) Komisarz Wyborczy w S³upsku podaje do
publicznej wiadomoœci wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do
Rady Gminy Rzeczenica przeprowadzonych w dniu 8 lipca
2007 r.
I
A. Wybory przeprowadzono w 1 okrêgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spoœród 2 kandydatów zg³oszonych
na 2 listach kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.
D. Uprawnionych do g³osowania by³o 229 osób.
E. W wyborach wziê³o udzia³ (osoby, którym wydano karty
do g³osowania) 107 wyborców, to jest 46,72%
uprawnionych do g³osowania.
F. Ogó³em g³osów oddano (liczba kart wa¿nych) 107.
G.G³osów wa¿nych oddano 107, to jest 100,00% ogólnej
liczby g³osów oddanych.
H. G³osów niewa¿nych oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby
g³osów oddanych.
II
Wyniki wyborów:
Okrêg wyborczy nr 3, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowanie przeprowadzono.
C. Ogó³em g³osów oddano (liczba kart wa¿nych) 107.
D. G³osów wa¿nych oddano 107.
E. Radnym zosta³ wybrany:
z listy nr 2 KWW “JESTEŒMY RAZEM”
1) KOPCZAK Stanis³aw Jan
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W S£UPSKU
z dnia 9 lipca 2007 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Studzienice przeprowadzonych w dniu 8 lipca 2007 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547,
z póŸn. zm.1) Komisarz Wyborczy w S³upsku podaje do
publicznej wiadomoœci wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do
Rady Gminy Studzienice przeprowadzonych w dniu 8 lipca
2007 r.
I
A. Wybory przeprowadzono w 1 okrêgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spoœród 1 kandydatów zg³oszonych
na 1 listach kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.
D. Uprawnionych do g³osowania by³o 0 osób.
E. W wyborach wziê³o udzia³ (osoby, którym wydano karty
do g³osowania) 0 wyborców, to jest – uprawnionych do
g³osowania.
F. Ogó³em g³osów oddano (liczba kart wa¿nych) 0.
G.G³osów wa¿nych oddano 0, to jest – ogólnej liczby g³osów
oddanych.
H. G³osów niewa¿nych oddano 0, to jest – ogólnej liczby
g³osów oddanych.
II
A. G³osowania nie przeprowadzono w 1 okrêgu wyborczym,
tj. okrêgu nr 9, w którym liczba zarejestrowanych
kandydatów by³a mniejsza lub równa liczbie mandatów w
okrêgu.
III
Wyniki wyborów:
Okrêg wyborczy nr 9, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowania nie przeprowadzono.
C. Ogó³em g³osów oddano (liczba kart wa¿nych)
D. G³osów wa¿nych oddano
E. Radnym zosta³ wybrany:
z listy nr 1 KWW LUDWIKA LITWIÑSKIEGO
1) LITWIÑSKI Ludwik
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.
Pe³ni¹ca Obowi¹zki
Komisarza Wyborczego
w S³upsku
Krystyna Stanis³awska

Pe³ni¹ca Obowi¹zki
Komisarza Wyborczego
w S³upsku
Krystyna Stanis³awska
1
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127
i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48,
poz. 327.

2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127
i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48,
poz. 327.
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OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 lipca 2007 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomoœci zmian
na liœcie bieg³ych s¹dowych ustanowionych przez
Prezesa S¹du Okrêgowego w S³upsku w przedmiocie
uzale¿nienia od alkoholu.
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w zwi¹zku z § 2

Senko-Siekiera Maria

Dnia 30.03.2007 r.
uchylono decyzję
o skreśleniu.
Zbyszkowicz Maciej

pkt 3 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie trybu powo³ywania bieg³ych, zasad sporz¹dzania
opinii oraz warunków sposobu dokonywania badañ
w przedmiocie uzale¿nienia od alkoholu (Dz. U. Nr 183, poz.
1895) – podaje siê do publicznej wiadomoœci, i¿ w za³¹czniku
do obwieszczenia Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lutego
2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomoœci listy
bieg³ych s¹dowych w przedmiocie uzale¿nienia od alkoholu
w okrêgu S¹du Okrêgowego w S³upsku wraz ze zmianami
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 17, poz. 367, z póŸn. zm.1)
wprowadza siê zmianê polegaj¹c¹ na zmianie adresu oraz
dodaniu nastêpuj¹cego wpisu:

PSYCHIATRA
Adres

Imię i nazwisko

Poz. 2231, 2232
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Zakres

WPIS
Specjalistyczny
Psychiatryczny
Uzależnienie
Samodzielny Publiczny ZOZ
od alkoholu
Oddział Psychiatryczny
76-200 Słupsk
ul. Morcinka 20
ZMIANA ADRESU
1) NZOZ „ARS MEDICA”
Poradnia Zdrowia
Psychicznego
76-100 Sławno
ul. Jedności Narodowej
36/91
0-59 810-58-55
2) NZOZ „BIK-MED.”
Gabinet Lekarski Badań
Uzależnienie
Sądowych
od alkoholu
84-100 Puck
ul. Armii W. Polskiego 16
601-616-319
3) NSP ZOZ „SON”
Poradnia Zdrowia
Psychicznego i Uzależnień
Ul. Paderewskiego 9
76-200 Słupsk
0-59 840-2001

Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
Piotr Karczewski

Okres kadencji
do:

2007 r.

2007 r.

2232
OG£OSZENIE
Starosty Cz³uchowskiego
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie zg³aszania kandydatów do Powiatowej
Spo³ecznej Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych.

1

Zmiany za³¹cznika do obwieszczenia zosta³y og³oszone w Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego z 2005 r. Nr 25, poz. 513, Nr 35, poz.
699, Nr 44, poz. 875 i Nr 77, poz. 1557 oraz z 2006 r. Nr 76,
poz. 1571 oraz z 2007 r. Nr 66, poz. 974.

Na podstawie art. 44b ust.1 i art. 44c ust.2 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U z 1997 r.
Nr 123 poz. 776 ze zm.) w zwi¹zku z § 9 ust.1 rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25
marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu dzia³ania
wojewódzkich i powiatowych spo³ecznych rad do spraw osób
niepe³nosprawnych (Dz. U Nr 62 poz. 560) Starosta
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Cz³uchowski informuje o mo¿liwoœci zg³aszania kandydatów
do Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych (w zwi¹zku z up³ywem kadencji dotychczasowej
Rady).
Organizacje pozarz¹dowe i fundacje dzia³aj¹ce na rzecz
osób niepe³nosprawnych, jednostki samorz¹du terytorialnego
w powiecie cz³uchowskim i Rada Powiatu Cz³uchowskiego
w terminie 30 dni od dnia ukazania siê niniejszego og³oszenia
mog¹ zg³aszaæ po jednym kandydacie do sk³adu wy¿ej
wymienionej rady na adres:
Starosta Cz³uchowski ul. Wojska Polskiego nr 1, 77300 Cz³uchów.
Starosta
Aleksander Gappa

2233
INFORMACJA
o przedsiêbiorstwie ubiegaj¹cym siê o udzielenie przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesji na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
wytwarzania, przesy³ania, dystrybucji ciep³a.
Pismem z dnia 22 maja 2007 r. Pani Miros³awa Derlecka
prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pn. Us³ugi
Ogólnobudowlane i Transportowe Miros³awa Derlecka z
siedzib¹ w Gdañsku z³o¿y³a wniosek o udzielenie koncesji
na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
wytwarzania ciep³a oraz koncesji w zakresie przesy³ania,
dystrybucji ciep³a.
Przedsiêbiorca bêdzie prowadzi³ ww. dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ poprzez eksploatacjê dzier¿awionych od
Rejonowego Zarz¹du Infrastruktury w Gdyni 23 Ÿróde³ ciep³a
o ³¹cznej mocy zainstalowanej 27,729 MW. Wytwarzane
ciep³o bêdzie pochodzi³o ze spalania wêgla kamiennego,
koksu gazu i oleju opa³owego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u
Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
Miros³awa Szatybe³ko-Po³om

Gdañsk, dnia 14 czerwca 2007 r.
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UCHWA£A Nr IX/41/07
Rady Gminy Cewice
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie okreœlenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkó³ niepublicznych o uprawnieniach szkó³

publicznych oraz dla przedszkoli niepublicznych
prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na
terenie Gminy Cewice.
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeœnia
1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz.
2572 z póŸn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr
142, poz. 1591 z pó¿n. zm.) Rada Gminy Cewice uchwala,
co nastêpuje:
§1
Przepisy uchwa³y reguluj¹ tryb udzielania i rozliczania
dotacji przekazywanych z bud¿etu Gminy Cewice dla
prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne:
1) niepublicznych przedszkoli,
2) niepublicznych szkó³ o uprawnieniach szkó³ publicznych,
w których realizowany jest obowi¹zek szkolny lub
obowi¹zek nauki,
3) oddzia³ów rocznego przygotowania przedszkolnego dla
dzieci 6-letnich prowadzonych w niepublicznych szko³ach
podstawowych.
§2
1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przys³uguje na
ka¿dego ucznia w wysokoœci 75% ustalonych w bud¿ecie
Gminy Cewice wydatków bie¿¹cych ponoszonych w
przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach
publicznych, z tym, ¿e na ka¿dego ucznia niepe³nosprawnego w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ kwota
przewidziana na niepe³nosprawnego ucznia przedszkola
i oddzia³u przedszkolnego w czêœci oœwiatowej subwencji
ogólnej otrzymanej przez gminê Cewice.
2. Je¿eli Gmina Cewice nie prowadzi przedszkola
publicznego, dotacja przys³uguje w wysokoœci 75%
wydatków na jednego ucznia ponoszonych w
przedszkolach publicznych na terenie najbli¿szej gminy.
3. W przypadku, gdy przedszkole niepubliczne jest
nieczynne w okresie wakacji, tj. lipiec-sierpieñ, dotacja
przys³uguje w wysokoœci wyliczonej na podstawie œredniej
dotacji w okresie styczeñ-czerwiec.
4. Dotacje dla szkó³ niepublicznych o uprawnieniach szkó³
publicznych, w których realizowany jest obowi¹zek
szkolny lub obowi¹zek nauki, przys³uguje na ka¿dego
ucznia w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ kwota przewidziana
na jednego ucznia danego typu i rodzaju szko³y w czêœci
oœwiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminê
Cewice.
5. Dotacje dla oddzia³ów rocznego przygotowania
przedszkolnego wymienionych w §1 pkt 3 – w wysokoœci
75% ustalonych w bud¿ecie Gminy Cewice wydatków
bie¿¹cych ponoszonych w oddzia³ach przedszkolnych
zorganizowanych w publicznych szko³ach podstawowych
prowadzonych przez Gminê Cewice w przeliczeniu na
jednego ucznia, z tym ¿e na ucznia niepe³nosprawnego
w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ kwota przewidziana na
niepe³nosprawnego ucznia przedszkola i oddzia³u
przedszkolnego w czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej
otrzymanej przez Gminê Cewice.
§3
1. Warunkiem udzielenia dotacji jest z³o¿enie przez osobê
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prowadz¹c¹ niepubliczne przedszkole lub niepubliczn¹
szko³ê wniosku o przyznanie dotacji w terminie nie póŸniej
ni¿ do dnia 30 wrzeœnia roku poprzedzaj¹cego rok
udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku dla szko³y niepublicznej okreœla za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Wzór wniosku dla przedszkola niepublicznego okreœla
za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 10
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia jej og³oszenia.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Gabriel Piechowiak

§4
Gmina Cewice mo¿e udzieliæ dotacji od dnia rozpoczêcia
prowadzenia szko³y lub przedszkola niepublicznego przez
osobê prawn¹ lub fizyczn¹ pod warunkiem z³o¿enia wniosku
o dotacjê z przynajmniej miesiêcznym wyprzedzeniem, z
powo³aniem siê na numer zaœwiadczenia o wpisie do
ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 82 ustawy o systemie
oœwiaty lub decyzji nadaj¹cej uprawnienia szko³y publicznej.

Za³¹cznik nr 1
Do Uchwa³y Nr IX/41/07
Rady Gminy Cewice
z dnia 29 maja 2007 r.
....................................
(piecz¹tka)

....................................
(miejscowoœæ i data)

§5
Wysokoœæ dotacji ustalana jest na rok kalendarzowy
oddzielnie dla ka¿dej niepublicznej szko³y i niepublicznego
przedszkola.

Urz¹d Gminy Cewice
Ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

§6
Gminie Cewice przys³uguje prawo kontroli okolicznoœci
stanowi¹cych podstawê obliczania wysokoœci dotacji.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK .............

§7

1. Wnioskodawca
a. nazwa szko³y: ...............................................................
b. adres: ...........................................................................
c. typ szko³y: ....................................................................
d. osoba prowadz¹ca szko³ê: .............................................
2. Numer wpisu do ewidencji szkó³ niepublicznych
..............................................................................................................
3. Numer decyzji nadaj¹cej uprawnienia szko³y publicznej
..............................................................................................................
4. Planowana liczba uczniów:
..............................................................................................................
a. w okresie od stycznia do sierpnia ................... r.
w tym: uczniowie klas ,,0"
b. w okresie od wrzeœnia do grudnia ................... r.
w tym: uczniowie klas ,,0"
5. Zobowi¹zanie wnioskuj¹cego :
Zobowi¹zujê siê do bie¿¹cego informowania organu
dotuj¹cego o zmianach liczby uczniów oraz do comiesiêcznego rozliczania otrzymanych dotacji zgodnie z zapisami Uchwa³y Rady Gminy Cewice Nr .................. z dnia
.......................................
6. Numer rachunku bankowego, na który ma byæ przekazywana dotacja:
..............................................................................................................

1. Przed przekazaniem miesiêcznej raty dotacji osoba
fizyczna lub prawna o której mowa w § 3 uchwa³y,
przekazuje w terminie do dnia 5-go ka¿dego miesi¹ca
Gminie Cewice informacjê o aktualnej liczbie uczniów
z uwzglêdnieniem uczniów – mieszkañców innych gmin,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do uchwa³y.
2. Osoba prawna lub fizyczna, o której mowa w § 3 uchwa³y,
sporz¹dza i przekazuje Gminie Cewice, co miesi¹c
poczynaj¹c od przekazania pierwszej raty dotacji, nie
póŸniej jednak ni¿ do dnia 10-go nastêpnego miesi¹ca,
rozliczenie otrzymanej dotacji, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 4 do uchwa³y.
3. Wysokoœæ wyp³acanej dotacji w stosunku do liczby
uczniów uczêszczaj¹cych do szko³y niepublicznej lub
przedszkola niepublicznego bêdzie korygowana, z
uwzglêdnieniem ust. 3.
4. Kwota nadp³aconej b¹dŸ niedop³aconej dotacji
miesiêcznej bêdzie odpowiednio uwzglêdniana w
wysokoœci dotacji przekazywanej w nastêpnym miesi¹cu.
5. Brak informacji wskazanej w ust.3 lub informacja o ustaniu
prawa do dotacji, stanowi podstawê do wstrzymania
wyp³aty kolejnych rat dotacji, natomiast z³o¿enie zaleg³ej
informacji sprawozdawczej jest podstaw¹ do przekazania
zaleg³ych rat dotacji na rzecz uprawnionej szko³y.
§8
Zaprzestaje siê przekazywania dotacji w przypadku:
1) zakoñczenia prowadzenia dzia³alnoœci przez niepubliczne
przedszkole lub niepubliczn¹ szko³ê,
2) utraty uprawnieñ szko³y publicznej.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cewice.

.............................................
(piecz¹tka imienna i podpis)
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Za³¹cznik nr 2
Do Uchwa³y Nr IX/41/07
Rady Gminy Cewice
z dnia 29 maja 2007 r.
....................................
(piecz¹tka)

....................................
(miejscowoœæ i data)

Za³¹cznik nr 3
Do Uchwa³y Nr IX/41/07
Rady Gminy Cewice
z dnia 29 maja 2007 r.
....................................
(piecz¹tka)

....................................
(miejscowoœæ i data)
Urz¹d Gminy Cewice
Ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

Urz¹d Gminy Cewice
Ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

INFORMACJA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW
W MIESI¥CU …………………
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ................
Liczba uczniów na dzieñ 1-go danego miesi¹ca ..............
(w tym uczniowie niepe³nosprawni) ..................................
1. Wnioskodawca
a. nazwa szko³y: ...............................................................
b. adres: ...........................................................................
c. typ szko³y: ....................................................................
d. osoba prowadz¹ca przedszkole: ................................
2. Numer wpisu do ewidencji szkó³ niepublicznych i placówek
..............................................................................................................
3. Numer decyzji udzielaj¹cej zezwolenia na za³o¿enie
przedszkola
..............................................................................................................
4. Planowana liczba uczniów :
a. w okresie od stycznia do sierpnia ............ r.
w tym: uczniowie bêd¹cy mieszkañcami innych gmin
(jakich) .....................................................................
b. w okresie od wrzeœnia do grudnia ............ r.
w tym: uczniowie bêd¹cy mieszkañcami innych gmin
(jakich) .....................................................................
5. Zobowi¹zanie wnioskuj¹cego :
Zobowi¹zujê siê do bie¿¹cego informowania organu dotuj¹cego o zmianach liczby uczniów oraz do comiesiêcznego
rozliczania otrzymanych dotacji zgodnie z zapisami Uchwa³y
Rady Gminy Cewice Nr ............ z dnia ............................
6. Numer rachunku bankowego, na który ma byæ przekazywana dotacja :
..............................................................................................................
.............................................
(piecz¹tka imienna i podpis)

W tym liczba uczniów spoza Gminy Cewice .....................
wed³ug zestawienia:
............................................
Lp.

Imię i nazwisko
ucznia

Adres
zamieszkania

Data
urodzenia

...........................................
(piecz¹tka imienna i podpis)
Za³¹cznik nr 4
Do Uchwa³y Nr IX/41/07
Rady Gminy Cewice
z dnia 29 maja 2007 r.
....................................
(piecz¹tka)

....................................
(miejscowoœæ i data)
Urz¹d Gminy Cewice
Ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

ROZLICZENIE DOTACJI ZA MIESI¥C ………………
Aktualna iloœæ uczniów w miesi¹cu sprawozdawczym
(stan na ostatni dzieñ miesi¹ca) ............................ .
Wyszczególnienie

Wysokość
otrzymanej
dotacji

Wysokość
należnej dotacji

Różnica

Za dany miesiąc
Narastająco
od początku
danego roku
budżetowego
za który
otrzymuje
dotację
...............................................
(podpis i piecz¹tka
osoby odpowiedzialnej
za sporz¹dzenie sprawozdania)
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UCHWA£A Nr IX/42/07
Rady Gminy Cewice
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr IV/15/06 Rady Gminy
Cewice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: zasad
wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu
okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych
innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoœci,
szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania
dodatku mieszkaniowego.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674; z póŸn. zmianami), zwanej dalej
“Kart¹ Nauczyciela”, w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz przepisami
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym
od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181z póŸn. Zm.), zwanym dalej
“rozporz¹dzeniem” Rada Gminy Cewice uchwala, co
nastêpuje:
§1
W uchwale Nr IV/15/06 Rady Gminy Cewice z dnia
29 grudnia 2006 r. dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1. § 5 za³¹cznika otrzymuje brzmienie:
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e:
1) dyrektorowi szko³y licz¹cej do 8 oddzia³ów od 330,00 z³
do 800,00 z³ miesiêcznie,
2) dyrektorowi szko³y licz¹cej od 9 do 16 oddzia³ów od
520,00 z³ do 900,00 z³ miesiêcznie,
3) dyrektorowi szko³y licz¹cej 17 oddzia³ów i wiêcej od
700,00 z³ do 1600,00z³ miesiêcznie,
4) wicedyrektorom szkó³ od 300,00 z³ do 700,00 z³
miesiêcznie,
5) na innym stanowisku kierowniczym okreœlonym
w statucie szko³y – w wysokoœci od 200z³ do 500,00
z³ miesiêcznie.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust.
1, 2, uwzglêdniaj¹c wielkoœæ szko³y, liczbê uczniów i
oddzia³ów, z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego
stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole,
wyniki pracy szko³y oraz warunki lokalowe, œrodowiskowe
i spo³eczne, w jakich szko³a funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora – Wójt Gminy,
2) dla pozosta³ych stanowisk kierowniczych, o których
mowa w ust. 1 pkt 4-5, dyrektor szko³y.
2. § 9 za³¹cznika otrzymuje brzmienie:
1. Za pracê w trudnych warunkach uznaje siê prowadzenie
przez nauczycieli:

a) zajêæ rewalidacyjno- wychowawczych z dzieæmi
i m³odzie¿¹ uposledzon¹ w stopniu g³êbokim,
b) zajêæ dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddzia³ach), szko³ach
(klasach) specjalnych oraz prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kszta³cenia specjalnego,
c) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach podstawowych.
2. Dodatek za warunki pracy z wszystkich tytu³ów
przys³uguje w ³¹cznej wysokoœci od 5% do 20% stawki
godzinowej wynikaj¹cej z pobieranego wynagrodzenia
zasadniczego, za ka¿d¹ faktycznie przepracowan¹
godzinê (lekcyjn¹) w warunkach, z którymi zwi¹zany
jest dodatek oraz odpowiednio w okresie niewykonywania pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
3. Wysokoœæ dodatku za warunki pracy, z uwzglêdnieniem
kryteriów, o których mowa w § 8.2 ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy Cewice.
4. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cewice.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Gabriel Piechowiak

2236
UCHWA£A Nr IX/43/07
Rady Gminy Cewice
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie likwidacji Filii w Bukowinie dzia³aj¹cej przy
Szkole Podstawowej w £ebuni.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art.59 ust 1 i 2 ustawy z
dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty(Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póŸniejszymi zmianami) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Z dniem 31 sierpnia 2007 r. likwiduje siê Filiê w Bukowinie
dzia³aj¹c¹ przy Szkole Podstawowej w £ebuni.
§2
Uczniom zapewnia siê mo¿liwoœæ kontynuowania nauki
w pozosta³ych szko³ach podstawowych prowadzonych przez
Gminê Cewice, zgodnie z ich obwodami ustalonymi odrêbn¹
uchwa³¹, b¹dŸ te¿ w szkole niepublicznej o uprawnieniach
szko³y publicznej w Bukowinie utworzonej przez Zarz¹d
Stowarzyszenia „Rozwój Bukowiny”.
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§3

1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 64, poz. 593 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 31 sierpnia 2007 r.
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Gabriel Piechowiak

2237

§1
Us³ugi opiekuñcze przyznawane s¹ na podstawie rodzinnego wywiadu œrodowiskowego, dokumentu dotycz¹cego
stanu zdrowia ( np. zaœwiadczenia lekarskiego, orzeczenia
o niepe³nosprawnoœci, wypisu ze szpitala), dokumentów
o wysokoœci dochodu i innych niezbêdnych do przyznania
pomocy.
§2

UCHWA£A Nr VII/45/2007
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 20 czerwca 2007 r.

Cena 1 godziny us³ug opiekuñczych wynika z umowy
zawartej przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej z podmiotem
przyjmuj¹cym zlecenie realizacji zadania.

w sprawie okreœlenia szczegó³owych warunków przyznawania i odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze, z wy³¹czeniem specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegó³owe warunki czêœciowego
lub ca³kowitego zwolnienia od op³at, jak równie¿ tryb
ich pobierania.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

§3
1. Odp³atnoœæ za us³ugi opiekuñcze ustala Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w zale¿noœci od posiadanego dochodu na osobê w rodzinie.
2. Przedzia³y dochodu uzyskiwanego przez osobê samotnie
gospodaruj¹c¹ lub przypadaj¹cego na osobê w rodzinie
okreœlaj¹ nastêpuj¹ce wskaŸniki odp³atnoœci:

Wskaźnik odpłatności w procentach

Dochód - % kryterium
dochodowego (art. 8 ustawy
o pomocy społecznej)

Osoby samotnie
gospodarujące

Osoby zamieszkałe
w rodzinie

do 100
powyżej 100-150
powyżej 150-200
powyżej 200-250
powyżej 250

nieodpłatnie
15
25
35
100

nieodpłatnie
25
35
100
100

§4

§7

Op³ata za us³ugi opiekuñcze stanowi iloczyn ceny, o której
mowa w § 2, liczby godzin œwiadczonych us³ug w ci¹gu
miesi¹ca i wskaŸnika odp³atnoœci okreœlonego w procentach.

Traci moc Uchwa³a Nr XIX/142/96 Rady Gminy w Lubichowie z dnia 29 paŸdziernika 1996 r. w sprawie zasad
przyznawania, zwrotu wydatków i trybu ich pobierania za
œwiadczenia z pomocy spo³ecznej w zakresie zadañ
w³asnych dotycz¹cych us³ug opiekuñczych.

§5
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzj¹ Kierownika Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Lubichowie, osoba zainteresowana mo¿e byæ, na jej wniosek
lub na wniosek pracownika socjalnego, czêœciowo lub
ca³kowicie zwolniona z ponoszenia odp³atnoœci na czas
okreœlony, ze wzglêdu na:
1) zdarzenie losowe,
2) zgon.
§6
Op³ata za us³ugi opiekuñcze jest wnoszona przez osobê
uzyskuj¹c¹ pomoc do 15 ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c
poprzedni na konto Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Lubichowie.

§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Lubichowie.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 sierpnia 2007 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Czes³aw Cichocki
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