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UCHWAŁA Nr II/10/06
Rady Gminy Kaliska
z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaliska na
rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz
lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§1
Dochody budżetu gminy w wysokości 11.822.480 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1*.

§2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.100.402 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2*.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2007 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3*
(3a* – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4*.
§3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 277.922 zł, który
zostanie pokryty przychodami pomniejszonymi o rozchody
1) Przychody w kwocie 860.000 zł,
2) Rozchody w kwocie 582.078 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5*.
§4
W budżecie tworzy się rezerwy:

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 85
1) ogólną w wysokości 80.000 zł,
2) celową w wysokości 30.000 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące 30.000 zł,
§5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem
nr 6*.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej wykonywanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7*.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z
załącznikiem nr 8*.
§6
1. Ustala się dochody w kwocie 52.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz:
— wydatki w kwocie 46.000 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.
— wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 9*
§7
Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury
211.100 zł,
zgodnie załącznikiem nr 10*.
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na

łączną

kwotę

ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych
środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości
określonej w załącznikach nr 3* i nr 4*,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w
2008 roku na łączną kwotę 600.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie
przeniesień miedzy paragrafami i rozdziałami w
obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków
między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Kaliska.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin

§8
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości:
1) przychody 11.000 zł,
2) wydatki 47.705 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11*.
§9
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w
kwocie 200.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości kwot określonych w załączniku p.n. „Przychody i rozchody budżetu
gminy na 2007 rok”.
§ 10
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości 200.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane

* Załączników od Nr 1 do Nr 11 nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr III/20/2006
Rady Gminy w Starej Kiszenie
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stara Kiszewa
na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) art. 165, art. 166, art. 173,art. 182,
art. 184, art. 188 ust. 2 pkt.1, art. 195 ust. 3 i 4 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn zm.) Rada Gminy w
Starej Kiszewie uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007 w
wysokości 13.758.191 zł. zgodnie
z załącznikiem Nr 1*.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2007 w
wysokości 14.399.211 zł. zgodnie
z załącznikiem Nr 2*

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 85
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§2
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
deficyt budżetu Gminy Stara Kiszewa w kwocie
641.020 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty pożyczką z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
3. Ustala się przychody budżetu gminy: 1.400.000 zł,
— pożyczka 1.400.000 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu gminy: 758.980 zł
— spłata rat pożyczki 758.980 zł zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3*.
§3

2. Wieloletni plan inwwestycyjny na lata 2007–2009
zgodnie z załącznikiem Nr 11*.
§ 11
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł oraz
wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w
wysokości 90.000 zł.
§ 12
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek
i kredytów na bieżące finansowanie wydatków do kwoty
150.000 zł.
§ 13

Dochody określone w § 1 ust. 1 obejmują:
1) część oświatowej subwencji ogólnej 4.682.758 zł
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.294.964 zł
3) część równoważąca subwencji ogólnej 124.599 zł

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania w roku kalendarzowym zobowiązań do wysokości
400.000 zł.

§4

§ 14

Zatwierdza się dochody i wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej i inne zgodnie z załącznikiem Nr 4*.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w
budżecie wydatków budżetowych z wyjątkiem przeniesień
wydatków między działami.

§5

§ 15

Zatwierdza się dochody i wydatki na zadania przejęte
do realizacji w drodze umowy lub porozumienia zgodnie
z załącznikiem Nr 5*.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara
Kiszewa.

§6
Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki
w kwocie 50.000 zł.

§ 16
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od dnia 1.01.2007 r. i podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§7
1. Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu gminy dla
jednostek w wysokości 94 407 zł w tym:
— dofinansowanie kosztów remontów mieszkań
komunalnych – 40.000 zł
— dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków
– 48.407 zł
— dofinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy na rehabilitację –
6.000 zł
2. Ustala się plan przychodów i wydatków jednostek
prowadzących działalność na zasadach gospodarki
pozabudżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 6*, 7*.
§8
Ustala się wyodrębnione środki na sołectwa w wysokości 80.000 zł w podziale na poszczególne sołectwa,
zgodnie z załącznikiem Nr 8*.
§9
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
rok 2007 w wielkościach określonych w załączniku Nr 9*
do niniejszej uchwały.
§ 10
Ustala się:
1. Wydatki na zadania rzeczowe w zakresie inwestycji wysokości 2.158.591 zł zawartych w załączniku
Nr 10*.

Przewodniczący
Rady Gminy
Adam Dębski
* Załączników od Nr 1 do Nr 11 nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr III/16/2006
Rady Gminy Morzeszczyn
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz
lit. „e” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z zm.) oraz art. 165,
art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy Morzeszczynie
uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007 w
wysokości 8.783.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1*.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2007 w
wysokości 8.813.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2*.
§2
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 30.000 zł zosta-

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 85
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nie pokryty przychodami pochodzącymi zaciągniętych
kredytów.
2. Ustala się przychody w wysokości 500.000 zł oraz
rozchody w wysokości 470.000 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 9*.
§3
Dochody określone w § 1 pkt. 1 obejmują:
Subwencję ogólną w wysokości 3.458.805 zł
w tym:
1) część wyrównawcza 819.076 zł
2) część równoważąca 16.504 zł
3) część oświatowa 2.623.225 zł
§4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 25.000 zł
2) celową w wysokości 53.000 zł
z przeznaczeniem na wydatki Rad Sołeckich w kwocie
53.000 zł
§5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom, zgodnie z załącznikiem Nr 3* i 4*.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z
załącznikiem Nr 5*.
§6
1. Ustala się dochody w kwocie 25.750 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 24.750 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala sie wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§7
1. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy na rok 2007 dla
gminnych instytucji kultury, w wysokości 227.000 zł,
w tym dla:
— dla Bibliotek 115.000 zł
— dla Gminnego Ośrodka Kultury 112.000 zł.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora
finansów publicznych na łączną kwotę 18.000 zł.
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych na prace remontowe i
konserwatorskie obiektów zabytkowych, w wysokości
5.000 zł
§8
Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z
załącznikiem Nr 6*.
§9
Ustala się wyodrębnione środki w ramach budżetu
gminy w kwocie 53.000 zł na wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 7*.

§ 10
1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2007 – 2009 określone zostały w załączniku
Nr 8*.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2007 w wysokości 662.000zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 8a*.
§ 11
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w
kwocie 500.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w
kwocie 30.000 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie
470.000 zł.
§ 12
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania pożyczek i kredytów na finansowanie
występującego w ciągu roku niedoboru przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł
2. Zaciągania zobowiązań finansowych z tytułu umów,
których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i
termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączna kwotę
500.000 zł
Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne
przyszłych budżetów w latach 2008–2009.
3. Zaciągania zobowiązań finansowych wynikających z
realizacji zadań określonych w załączniku Nr 8 przekraczających budżet 2007 roku do wysokości kwot
wykazanych w załączniku Nr 8*.
Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne
przyszłych budżetów w latach 2008–2010.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Morzeszczyn.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy
Katarzyna Bandźmiera
* Załączników od nr 1 do nr 9 nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr IV/14/2006
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok
2007.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz
lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§1
Dochody budżetu gminy w wysokości 22.051.480 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1*.
§2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.003.480 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2*.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3*
(3a* – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
§3
1. Przychody budżetu w wysokości 3.400.000 zł, rozchody w wysokości 1.448.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4*.
§4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 100.000 zł,
2) celową w wysokości – 178.000 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące Domy Pomocy Społecznej w
kwocie – 28.000 zł,
b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w
kwocie – 150.000 zł,
§5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem
nr 5*.
§6
1. Ustala się dochody w kwocie 105.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 103.000 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§7
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla
zakładów budżetowych:
— przychody – 3.648.081 zł,
— wydatki – 3.591.254 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6*
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla
dochodów własnych jednostek budżetowych:
— dochody – 119.000 zł;
— wydatki – 119.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6*

§8
1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego
1) z tytułu dopłaty do 1 m2 powierzchni budynków
mieszkalnych i użytkowych 509.000 zł,
2) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania pozostałych budynków służących działalności kulturalnej
w gminie – 30.000. zł,
3) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania czystości
ulic – 22.600 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7*.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
– 610.300 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8*.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty należące i nie należące do sektora
finansów publicznych na łączną kwotę – 130.000 zł,
zgodnie załącznikiem nr 9*.
§9
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości:
1) przychody – 30.000 zł,
2) wydatki – 63.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10*
§ 10
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w
kwocie 300.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w
kwocie 1.952.000zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie
1.448.000zł.
§ 11
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
300.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, określone w w załączniku nr 3*, do
wysokości 600.000 zł.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na
łączną kwotę 1.300.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków
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6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12
Określa się zasady odprowadzania na rachunek budżetu gminy dochodów z najmu i dzierżawy pobieranych
przez podległe zakłady budżetowe, które nie są zaliczane
do przychodów zakładu:
1) dochody pobrane odprowadza się miesięcznie, do 20
dnia po upływie każdego miesiąca,
2) dochody pobrane w miesiącu grudniu odprowadza się
do 31 grudnia,
3) ostateczny termin przekazania pobranych dochodów
w miesiącu grudniu ustala się na dzień 5 stycznia roku
następnego, a gdy ten dzień jest dniem wolnym od
pracy –pierwszy dzień roboczy po tym dniu.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kępicach
Marek Busłowicz
* Załączników od nr 1 do nr 10 nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr III/28/ 06
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu gminy Cedry Wielkie na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 184,
art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104
ze zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Dochody budżetu gminy w wysokości 14.001.200,–zł
zgodnie z załącznikiem nr 1*.
§2

7.301.077,–zł
w tym:
— przychody z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 903
– 3.322.780,–zł
— przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym § 952 – 2.858.100,–zł
— przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 955
– 1.120.197,–zł
2. Rozchody budżetu gminy w wysokości
1.203.277,–zł
w tym:
— spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej § 963 – 724.195,–zł
— udzielone pożyczki § 991 – 20.186,–zł
— spłata pożyczek § 992 – 252.590,–zł
— spłata kredytów § 992 – 206.306,–zł
3. Źródło pokrycia deficytu w wysokości 6.097.800,–zł,
stanowią przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek
zgodnie z załącznikiem nr 5*.
§4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 200.364,–zł,
2) celową w wysokości 365.139,–zł, z wyodrębnieniem
na:
a) środki do dyspozycji sołectw – 77.002,–zł,
b) środki przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych i awansów zawodowych nauczycieli
– 288.137,–zł
§5
Ustala się wyodrębnione środki w ramach budżetu
gminy w wysokości 77.002,– zł w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 6* do niniejszej
uchwały.
§6
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem
nr 7*.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z
załącznikiem nr 8*.
§7

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.099.000,–zł
zgodnie z załącznikiem nr 2*.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3*
(3a*– zadania inwestycyjne w 2007 roku),
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w wysokości 6.447.437,53 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4*.

1. Ustala się dochody w kwocie 98.000,–zł z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 98.000,– zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,–zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§3

§8

1. Przychody budżetu gminy w wysokości

Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów
własnych jednostek budżetowych:
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dochody – 3.500,–zł,
wydatki – 3.501,–zł
zgodnie z załącznikiem nr 9*.

podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bożena Daszewska

§9
1. Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych
instytucji kultury:
— Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich
w wysokości 52.400,– zł.
— Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach
Wielkich w wysokości 166.960,– zł.
zgodnie z załącznikiem nr 10*.
2. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne
gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości
44.000,–zł
zgodnie z załącznikiem nr 11*.
3. Ustala się plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych w 2007roku w wysokości 20.000,–zł
zgodnie z załącznikiem nr 12*.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit.”d” oraz lit.”i”
ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. 2001 r.. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz
art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Rada Gminy w
Konarzynach uchwala, co następuje:

§ 10

§1

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie:
— przychody 5.800,– zł,
— wydatki 9.560,–zł
zgodnie z załącznikiem nr 13*.

Dochody gminy w wysokości 5.486.170 zł.
z tego:
1. Dochody z tytułu podatków i opłat 697.952 zł.
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa 474.763 zł.
3. Dochody z majątku gminy 20.517 zł.
4. Pozostałe dochody własne 367.330 zł.
5. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.254.975 zł.
6. Część oświatowa subwencji ogólnej 1.847.900 zł.
7. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 822.733 zł.
Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik
Nr 1*

§ 11
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości 300.000,–zł.
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane
ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych
środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości
określonej w załącznikach nr 3*, nr 4* i nr 5*,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w
2008 roku na łączną kwotę 4.000.000,–zł.
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających
na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach,
§ 12
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy
na koniec 2007 roku i lata następne.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 r. i

* Załączników od nr 1 do nr 13 nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr III/14/2006
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2007

§2
Wydatki budżetu gminy w wysokości 5.331.370 zł.
z tego:
1. wynagrodzenia i pochodne 2.417.426 zł
2. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 86.924 zł.
3. pozostałe dotacje 10.290 zł.
4. wydatki majątkowe /inwestycyjne/ 355.498 zł.
5. Pozostałe wydatki 2.461.232 zł.
Szczegółowy podział wydatków budżetowych zawiera
załącznik Nr 2*
§3
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości
40.000 zł.
§4
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokości:
— przychody 3.000 zł.
— wydatki 4.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3*
§5
1. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł. z tytułu wyda-
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wania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 29.000 zł. na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł. na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§6
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w kwocie 1.254.975 zł. zgodnie z
załącznikami Nr 4* i Nr 5*
§7
Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 6*
§8
Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę kredytu
zgodnie z załącznikiem nr 7*
§9
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów
krótkoterminowych w kwocie 100.000 zł. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
§ 10
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej
2. Do lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do wysokości 100.000 zł.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczacy
Rady Gminy
Krzysztof Tyborski
* Załączników od nr 1 do nr 7 nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr III/11/06
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przodkowo na
rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt. 9 lit. „d”,oraz
lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2
i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o

finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy Przodkowo uchwala,
co następuje:
§1
1. Ustala się dochody budżetu Gminy Przodkowo na rok
2007 w wysokości 17.898.447 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1*.
§2
1 Ustala się wydatki budżetu Gminy Przodkowo na rok
2007 w wysokości 19.910.722 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2*.
2 Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z
załącznikiem nr 3* (3a* – zadania inwestycyjne w
2007 roku).
3 Ustala się limity wydatków na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z Funduszy
Strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości
4.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4*.
§3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.012.275 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w kwocie – 2.012.275 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.825.000 zł oraz rozchody w wysokości
1.812.725 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5*.
§4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 90.000 zł
2) celową w wysokości – 50.000 zł
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące w zakresie oświaty w kwocie
– 50.000 zł
§5
1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6*.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7*.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8*.
§6
1. Ustala się dochody w kwocie 87.255 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 83.255 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§7
1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
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1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
– 95.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9*.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych na łączną kwotę
10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10*.
§8
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokości:
1) przychody – 7.000 zł
2) wydatki – 12.869 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11*.
§9
Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych
na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w
kwocie 500.000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w
kwocie 2.012.275 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwocie 1.812.725 zł.
§ 10
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do kwoty 500.000 zł.
2. zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane
ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych
środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości
określonej w załączniku nr 3* i nr 4*,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
(2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008
roku na łączną kwotę 600.000 zł
c) dokonywania zmian w planie wydatków między
rozdziałami i paragrafami w ramach działu
d) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Franciszek Rzeszewicz
* Załączników od nr 1 do nr 11 nie publikuje się
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1328
UCHWAŁA Nr IV/19/06
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna
na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – z
2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.), art. 165,
art. 173, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. ze zm.) oraz art. 3–4
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966
z późn. zm.). Rada Miasta Kościerzyna uchwala:
§1
Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości
67 720 078 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1*.
§2
1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości
71 378 202 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2*.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3*
3. Wydatki na projekty realizowane ze środków funduszy
strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 3a*.
4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 r.
zgodnie z załącznikiem nr 4*
§3
1. Ustala się:
a) przychody budżetu miasta w wysokości
28 029 057 zł
b) rozchody budżetu miasta w wysokości
24 370 933 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5*
§4
Ustala się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości 240 000 zł
w tym:
1. Rezerwa ogólna
200 000 zł
2. Rezerwa celowa
40 000 zł
z przeznaczeniem na:
a) nagrody dla nauczycieli, twórców i działaczy za
wybitne osiągnięcia z zakresu edukacji, kultury i
sportu 40 000 zł
§5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem
nr 6*.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej, wykonywanych na
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podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7*.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z
załącznikiem nr 8*.
§6
1. Ustala się dochody w kwocie 365.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 331.300 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 33.700.zł na realizację
zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
§7
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:
a) przychody 1 112 100 zł
b) wydatki 1 112 100 zł
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
a) dochody 430 000 zł
b) wydatki 444 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9*.
§8
1. Dotacje podmiotowe dla:
a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
1 470 000 zł
b) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo
– wychowawczych w wysokości 2 129 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10*.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych na łączną kwotę 442 000 zł
zgodnie załącznikiem nr 11*.
3. Ustala się wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 272 zł miesięcznie.
§9
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości:
a) przychody 80 000 zł
b) wydatki 80 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12*.
§ 10
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości 500.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do
wysokości określonej w załącznikach nr 3, 3a i 4,
3) dokonywania zmian w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień
wydatków między działami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy
na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13*.
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
Przewodniczący
Rady Miasta
Andrzej Gierszewski
* Załączników od nr 1 do nr 13 nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr IV/20/06
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie przyjęcia „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2007”
Na podstawie art. 4 1 ustawy z dnia 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1231 z późniejszymi zmianami), art. 10 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.
z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami),
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta
Kościerzyna uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się „GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA
KOŚCIERZYNA NA ROK 2007” stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi oraz
Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 85

— 5842 —

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
od 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Andrzej Gierszewski
Załącznik
do uchwały nr IV/20/06
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 grudnia 2006 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA
KOŚCIERZYNA NA ROK 2007
Jak wynika z ogólnoeuropejskich i ogólnopolskich
badań, alkohol jest główną przyczyną problemów zdrowotnych.
Spożywanie alkoholu prowadzi do powstania kilkudziesięciu rodzajów chorób i urazów (między innymi wypadków i obrażeń, problemów psychicznych, chorób serca,
wątroby, udarów). Jest również przyczyną przedwczesnej
śmierci. To źródło szkód nie tylko dla osób spożywających
go, ale dla tysięcy dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, tysięcy przedwcześnie urodzonych
dzieci z niedowagą. To z jego powodu giną tysiące ofiar
wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców oraz setki ofiar morderstw spowodowanych przez nietrzeźwych sprawców. Cena jest rozpad rodziny, przemoc,
zniszczenie emocjonalne uzależnionych i ich otoczenia,
bezdomność, marginalizacja i wykluczenie społeczne.
Wreszcie picie alkoholu przez osoby młode, niejednokrotnie niepełnoletnie.
Ta ostatnia wymieniona grupa, czyli osoby młode i
niepełnoletnie są również najbardziej narażone na uzależnienia od narkotyków których dostępność jest wysoka,
a szkody wypływające z tego uzależnienia kolosalne.
Jest oczywiste, że u podstaw wszelkich uzależnień,
bez względu na rodzaj uzależniającej substancji, leżą
podobne przyczyny i mechanizmy. Podobne są również
objawy i fazy przebiegu choroby. Nałóg niesie za sobą
wyniszczenie fizyczne i psychiczne. Koszty następstw
uzależnień obciążają jednostki, rodziny i społeczności.
Dlatego też ustawodawca sformułował i nałożył obowiązki
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na
samorządy, w tym na samorządy gminne. Obowiązek ten
sformułowany został w postaci Programu, w którym zapisano kierunki i metody działania, mające na celu przeciwdziałanie opisanym wyżej negatywnym zjawiskom.
W CELU WDROŻENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH
Z ZAPOBIEGANIEM ISTNIENIU I POWSTAWANIU
PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z NADUŻYWANIEM
ALKOHOLU I UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW ORAZ
SPRZYJANIU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW, PRZYJ-
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MUJE SIĘ DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCE ZADANIA:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków, a także osób zagrożonych uzależnieniem, w szczególności poprzez:
a) finansowanie dodatkowych programów terapeutycznych, a także – w razie potrzeby – dojazdów na nie
dla osób uzależnionych od alkoholu i osób uzależnionych od narkotyków, jak również osób współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie, przede wszystkim poprzez:
a) tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem powstania interdyscyplinarnego zespołu ds. pomocy
dziecku i rodzinie, w tym także z problemem uzależnienia, odbywanie niezbędnych szkoleń;
b) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu (motywowanie do podjęcia terapii
odwykowej);
c) pomoc psychoterapeutyczna członkom rodzin z
problemem alkoholowym i narkotykowym (grupy
samopomocowe);
d) przeciwdziałanie zjawisku przemocy
— poradnictwo prawne
— poradnictwo psychologiczne
— schronienie dla ofiar przemocy
— stosowanie procedury „Niebieskich kart” w policji, pomocy społecznej i w działalności Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także w pracy pracowników lecznictwa
odwykowego;
e) udzielanie rodzinom, w których występują problemy
narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
f) organizowanie obozów i kolonii terapeutycznych
dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i
narkotykowym;
g) udział dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w turnusach
terapeutycznych z jednoczesnym programem
szkolnym;
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, (w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych), a także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i
socjoteraupetycznych w szczególności poprzez:
a) odbywanie stosownych szkoleń przez nauczycieli i
rodziców;
b) organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i
innych placówek oświatowo – wychowawczych
programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży
i rodziców, jak również programów opracowanych
i realizowanych przez młodzież (wolontariat).
Diagnozowanie i badanie problemu wśród dzieci i
młodzieży;
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c) propagowanie i prowadzenie zajęć angażujących
dzieci i młodzież w alternatywne wobec uzależnień
formy spędzania wolnego czasu z ukierunkowaniem ich aktywności na wolność wobec środków
uzależniających. Zapewnienie warunków (miejsc
rekreacji) do spędzania wolnego czasu w sposób
społecznie pożądany;
d) działalność świetlic profilaktycznych i socjoterapeutycznych oraz świetlic szkolnych z programem profilaktycznym (wraz z dożywianiem uczestników);
e) uświadamianie szkodliwości używania alkoholu i
narkotyków – współpraca z mediami;
f) prowadzenie kampanii edukacyjnych;
g) prezentowanie sztuk teatralnych i innych przedsięwzięć artystycznych propagujących postawy
trzeźwościowe, organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych oraz innych o
charakterze profilaktycznym promujących wolność
od uzależnień;
h) promowanie sportowo – turystycznych form działalności profilaktycznej (obozy sportowo–integracyjne), pozalekcyjne i klubowe zajęcia sportowe;
i) edukacja oraz działania kontrolne i interwencyjne
mające na celu ograniczenie dostępności napojów
alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży
alkoholu osobom poniżej 18 roku życia;
— prowadzenie systemu informacji o działaniach
z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych promocja zdrowego stylu życia;
j) podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i
osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i narkomanii, między innymi poprzez:
a) organizowanie dostępu do szkoleń przedstawicieli
różnych zawodów stykających się w swej pracy z
osobami z problemem alkoholowym, uzależnienia
od narkotyków i członkami ich rodzin;
b) dofinansowanie obozów terapeutycznych dla
organizacji zajmujących się członkami rodzin z
problemem alkoholowym i uzależnieniem od narkotyków;
c) wspieranie inicjatyw służących poszerzaniu wiedzy
o zagrożeniach nałogami oraz innych działań propagujących zajęcia i postawy protrzeźwościowe,
jak również działań mających na celu ograniczanie
zjawisk patologicznych;
d) współpraca z izbami wytrzeźwień, policją, strażą
miejską oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii, jak również pomocy
w dożywianiu i profilaktycznym oddziaływaniu na
osoby dotknięte chorobą alkoholową;
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e) pomoc stowarzyszeniom i klubom abstynenckim.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem
przepisów zawartych w art. 131 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
art. 15 tejże ustawy, jak również występowanie przed
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
— należyte reagowanie na stwierdzone przypadki
złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub
nietrzeźwym, a także naruszenie przepisów dot.
reklamy napojów alkoholowych
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
— podejmowanie działań mających na celu realizację
strategii integracji i polityki społecznej;
— kontynuacja działalności Klubu Integracji Społecznej.
7. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii podejmują działania dotyczące inicjowania i realizacji zadań ujętych w „Programie”.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje także czynności zmierzające do
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w
zakładzie lecznictwa odwykowego.
Ustala się wynagrodzenie za pracę w Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za udział w
posiedzeniu, natomiast dla przewodniczącego Komisji
15% minimalnego wynagrodzenia za udział w posiedzeniu.
Dla sekretarza Komisji ustala się wynagrodzenie
miesięczne w wysokości 40% minimalnego wynagrodzenia.
Wydatki na wynagrodzenia pochodzą ze środków
przewidzianych w budżecie miasta na profilaktykę i
rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.
8. Środki na finansowanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszonych w ciągu roku do kasy Urzędu
Miasta.
9. Harmonogram działań zawartych w „Programie” może
zostać uzupełniony po przeliczeniu i przeniesieniu
do działu „ochrona zdrowia” dodatkowych środków
finansowych przeznaczonych na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2006, a nie w pełni wykorzystanych.

- współpraca z izbami wytrzeźwień, policją oraz innymi organizacjami i
stowarzyszeniami
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii, jak również pomocy w dożywianiu
i profilaktycznym oddziaływaniu na osoby dotknięte chorobą alkoholową i
uzależnieniem od narkotyków.
- działalność Klubu Integracji Społecznej.

4) Wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów
dot. alkoholizmu i narkomanii.

5) Wspieranie zatrudnienia
socjalnego.

- promowanie sportowo – turystycznych form działalności profilaktycznej (
obozy sportowo – integracyjne),
- finansowanie i dofinansowanie kolonii i półkolonii z programem
profilaktycznym

1
Prowadzenie działalności wynikającej z art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości oraz art. 10 ustawy o przeciwdziałania
narkomanii,
- pomoc prawna i psychologiczna,
- pomoc rodzinie,
- pomoc doraźna (interwencja kryzysowa),
- punkt konsultacyjny ds. narkomanii ,
- świetlica dla dzieci i młodzieży ( z dożywianiem)
- świetlica seniora,
- pokrywanie kosztów związanych z prowadzeniem
w/w działalności,
- zapewnienie środków finansowych na
działalność i pracę Komisji zgodnie z jej
regulaminem oraz na koordynację zadań przez
Pełnomocnika Burmistrza ( w tym ekspertyzy,
wynagrodzenia, materiały, szkolenia ).
Kontynuacja projektu dot. wsparcia ofiar przemocy i projektu „Pierwszy
Krok”.

- finansowanie dodatkowych programów
terapeutycznych,
- dojazdy na terapię.

Drogi realizacji

3) Zapewnienie warunków dla
prawidłowego rozwoju i socjalizacji
dzieci i młodzieży ze środowisk
zagrożonych alkoholem i narkomanią.

2) Udzielanie rodzinom
z problemem
alkoholowym
i narkotykowym pomocy,
a w szczególności
ochrony przed przemocą
w rodzinie.

1) Zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej
dla osób uzależnionych od alkoholu i
narkotyków.

Cel

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

RAZEM:

365.000 zł

4.500 zł.

18.000 zł.

Policja,
Organizacje pozarządowe MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

62.000 zł.

3.500 zł

251.270 zł

25.730 zł.

Przewidywany koszt

Organizacje pozarządowe i kluby
sportowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

Wydziały Urzędu Miasta,

Pełnomocnik ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii,

Zakłady opieki zdrowotnej,
Urząd Miasta,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Realizatorzy
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UCHWAŁA Nr III/24/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit. „d” oraz
lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (jednolity tekst z 2001 Nr 142, poz. 1591, zm.:
z 2002 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, ust.
165, art. 0184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z
dnia 30 czerwca z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późniejszymi)
Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się dochody gminy na 2007 rok w wysokości
– 10.099.959 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1*, 2* i 4 *
do niniejszej uchwały.
w tym: wyodrębnia się dotacje na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej zlecone gminie
– 2.662.535 zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2007 rok w
wysokości – 10.763.959 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1* ,3* i 4* do niniejszej
uchwały. w tym:
wyodrębnia się wydatki na zadania z zakresu
administracji rządowej zlecone gminie w wysokości
– 2.662.535 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2007 rok z
wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych
zgodnie z załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.
§2
1. Deficyt budżetowy w wysokości 664.000 zł zostanie
pokryty przychodami z:
— pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW, w wysokości
480.000 zł,
— długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 184.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 6* do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 889.000
zł oraz rozchody w wysokości 225.000 zł zgodnie z
załącznikiem nr 6* do niniejszej uchwały.
§3
1. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne
na rok 2007 w wysokości 1.441.6111.zł zgodnie z
załącznikiem Nr 9* do niniejszej uchwały.
2. Określa się limity wydatki związane z wieloletnimi
programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem
Nr 10* do niniejszej uchwały.
§4
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 2.000 zł.
§5
Ustala się przychody i wydatki funduszy celowych w
wysokości:

— przychody – 10.000 zł
— wydatki – 10.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8* do niniejszej uchwały.
§6
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie –
43.750 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych
w gminnym programie polityki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 40.750 zł.
3. Ustala się plan wydatków na realizację gminnego
programu przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości
3.000 zł.
§7
1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych do
realizacji gminie Lichnowy w 2007 r. w wysokości
2.662.535 zł
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie określa załącznik Nr 7* do
uchwały budżetowej.
§8
Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla instytucji
kultury na łączną kwotę 287.000 zł zgodnie z załącznikiem
nr 11* do niniejszej uchwały.
§9
1. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych
zgodnie z załącznikiem nr 12* do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją
zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub
porozumień zgodnie z załącznikiem nr 13* do niniejszej uchwały.
3. Ustala się kwotę dotacji celowych na ochronę i konserwację zabytków w wysokości 25.000 zł zgodnie z
załącznikiem nr 14* do niniejszej uchwały.
§ 10
Upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do:
1) dokonania przeniesień planowanych wydatków
budżetowych między rozdziałami i paragrafami w
obrębie działów,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości 200.000 zł,
3) zaciągania zobowiązań:
— na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane
ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych
środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości
300.000 zł,
— z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
gminy i termin zapłaty upływa w roku 2008 na
łączną kwotę 200.000 zł.
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§ 11

§5

Przyjmuje się prognozę długu gminy Lichnowy zgodnie
z załącznikiem nr 15* do niniejszej uchwały.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6*.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7*.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007r i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lichnowy.
Przewodniczacy
Rady Gminy
Jan Michalski
* Załączników od nr 1 do nr 15 nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr III/20/2006
Rady Gminy Tczew
z dnia 28 grudnia 2006 r.
sprawie uchwalenia budżetu gminy Tczew na rok
2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz
lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§1
Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości
22.180.825 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1*.
§2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości
23.630.825 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2*.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3*.
3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 r.
zgodnie z załącznikiem nr 4*.
§3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.450.000 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 450.000 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.000.000 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości
2.000.000 zł oraz rozchody w wysokości 550.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5*.
§4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 129.401 zł,
2) celową w wysokości – 391.795 zł,
z przeznaczeniem na:
a) środki do dyspozycji jednostek pomocniczych
Sołectw w kwocie – 91.795 zł,
b) wydatki inwestycyjne w kwocie – 300.000 zł,

§6
1. Ustala się dochody w kwocie 95.800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 95.400 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.400 zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień.
§7
1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
– 67.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8*
2) Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych na łączną kwotę
– 20.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9*.
§8
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokości:
1) przychody – 40.000 zł,
2) wydatki – 70.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10*.
§9
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w
kwocie 1.000.000 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w
kwocie 2.000.000 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek w kwocie 550.000 zł.
§ 10
Ustala się wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/ w
wysokości 111.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11*.
§ 11
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości 1.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku
nr 3*,
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b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na
łączną kwotę 1.500.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków,
5) spłaty zobowiązań,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

10.500 zł i wydatków w kwocie 12.000 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z załącznikiem Nr 5*,

§ 12

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków
funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem z załącznikiem Nr 8*,

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Jonaczyk
* Załączników od nr 1 do nr 11 nie publikuje się

§4
Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok w
wysokości 4.595.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6*,
§5
Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2007–2009 zgodnie z załącznikiem Nr 7*,
§6

§7
Ustala się wysokość dotacji podmiotowych w wysokości 150.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9*,
§8
Ustala się wysokość dotacji celowych dla podmiotów
należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 266.000 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 10*
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§9

UCHWAŁA Nr III/27/06
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 20 grudnia 2006 r.

Ustala się dochody w wysokości 115.000 zł z tytułu
wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatki w wysokości 100.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 15.000 zł na
zwalczanie narkomanii.

w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. e, pkt 10,
art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 165,
art. 173 ust. 4, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada
Gminy Pszczółki Uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007 w
wysokości 16.812.199 zł. Zgodnie z załącznikiem
Nr 1*.
2. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007 w
wysokości 19.654.598 zł. Zgodnie z załącznikiem
Nr 2*.
3. Ustala się przychody w kwocie 3.410.790 zł. i rozchody budżetu w kwocie 568.391 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 3*.
4. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 2.842.399 zł jest
pożyczka,
§2
Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem
Nr 4*,
§3
Ustala się plan przychodów i rozchodów w kwocie

§ 10
Ustala się rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 20.000 zł.
§ 11
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu,
2. zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane
ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych
środków zagranicznych do wysokości określonych
w załącznikach Nr 7* i 8*m,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
(2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008
roku na łączną kwotę 1.500.000 zł.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach,
§ 12
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 3.000.000 zł,
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 85

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
Przewodniczący Rady
Jolanta Przyłucka
* Załączników od nr 1 do nr 10 nie publikuje się

wania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 295.300 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.500 zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§7

1333
UCHWAŁA Nr IV/42/2006
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na
rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz
lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§1
Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości
26.895.634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1*.
§2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości
24.896.934 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2*.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z
załącznikiem nr 3* (3a* – zadania inwestycyjne w
2007 roku).
§3
1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.998.700 zł
z przeznacza się na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie –
1.399.992 zł,
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie –
556.708 zł,
3) udzielenie pożyczki – 42.000 zł
2. Ustala się rozchody w wysokości – 1.998.700 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4*.
§4
W budżecie tworzy się rezerwę:
1. Ogólną w wysokości – 24.000
2. Celową w wysokości – 530.825 zł
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zł

§5
1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5*.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6*.
§6
1. Ustala się dochody w kwocie 303.800 zł z tytułu wyda-

Ustala się wydatki w kwocie 329.240 zł na obsługę
długu.
§8
1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji
kultury na łączną kwotę – 761.342 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7*.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych na łączną kwotę
331.900zł, zgodnie załącznikiem nr 8*.
§9
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokości:
1) przychody – 35.360 zł,
2) wydatki – 38.360 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9*.
§ 10
Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 79.144 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10*.
§ 11
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
500.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku
nr 3 oraz na finansowanie wydatków na programy i
projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na
zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
(2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008
roku na łączną kwotę 5.476.400 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających
na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień
wydatków między działami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej
kwoty 42.000 zł
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
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§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy.
Przewodnicząy Rady
Józef Gawrych
* Załączników od nr 1 do nr 10 nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr IV/25/06
Rady Gminy Bobowo
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobowo na rok
2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit „d” oraz
lit.:”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§1
Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości
5.829.266,– zł, zgodnie z załącznikiem nr 1*.
§2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości
5.679.266,– zł, zgodnie z załącznikiem nr 2*.
2. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2007 – 2009
zgodnie z załącznikiem nr 3* (3a* – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
§3
1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 150.000,– zł
przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytu w
kwocie 150.000,– zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 150.000,– zł
zgodnie z załącznikiem nr 4*.
§4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 20.000,– zł,
2) celową w wysokości – 96.503,– zł,
z przeznaczeniem na:
a) środki do dyspozycji Rad Sołeckich w kwocie
– 10.897,– zł,
b) nagrody jubileuszowe w kwocie – 27.470,– zł,
c) odprawy emerytalne w kwocie – 58.136,– zł.
§5
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem
nr 5*.
§6
1. Ustala się dochody w kwocie 24.150,– zł z tytułu

wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 23.150,– zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,– zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§7
Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji
kultury na łączną kwotę 104.116,– zł, zgodnie z załącznikiem nr 6*.
§8
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokości:
1) przychody – 1.300,00 zł,
2) wydatki – 1.300,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7*.
§9
Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie
400.000,– zł.
§ 10
Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 10.897,– zł, zgodnie z załącznikiem nr 8*.
§ 11
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
400.000,– zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane
ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych
środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości
określonej w załączniku nr 3*.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na
łączną kwotę 400.000,– zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem
przeniesień wydatków między działami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.
Przewodniczący Rady
Janusz Skalski
* Załączników od nr 1 do nr 8 nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr III/22/2006
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” i „e”
oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst. jedn. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591
zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. 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), art. 165,
art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz.U. Nr 249,
poz. 2104 zmiany: Dz.U.z 2005 r. Nr 169 poz. 1420,z
2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381,
Nr 170 poz. 1217 i 1218) oraz na podstawie Uchwały
Nr VII/49/2003 Rady Gminy w Studzienicach z dnia 9 lipca
2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy
oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi uchwalania budżetu uchwala
się:
§1
1. Dochody budżetu gminy w wysokości
8.388.542,00 zł
z tego:
1) dochody z podatków i opłat 2.231.944,00 zł
w tym:
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych 50,000,oo zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa 792.697,00 zł
3) dochody z majątku gminy 388.979,00 zł
4) 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 630,00 zł
5) pozostałe dochody własne 161.175,00 zł
6) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 1.689.110,00 zł
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących
108.328,00 zł
8) subwencja ogólna z budżetu państwa
3.015.679,00 zł
Podział dochodów według działów, rozdziałów i
paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1* do uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 8.200.542,00 zł
(załącznik Nr 2*)
w tym:
a) wydatki dotowane przez budżet państwa na zadania ustawowo zlecone 1.689.110,00 zł (załącznik
Nr 3*)
b) w ramach wydatków ogólnych ustala się:
1. wydatki inwestycyjne w kwocie 329.270,00 zł
w tym:

wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi 149.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4*,
2. wydatki bieżące w kwocie 7.871.272,00 zł
w tym:
dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Studzienice
145.000,00 zł
z tego:
dotacja na finansowanie zadań Biblioteki
45.000,00 zł
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
15.577,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5*
dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu
51.092,00 zł
z tego:
Uczniowski Klub Sportowy „Juvenia” w Półcznie
12.500,oo zł
w tym:
dotacja na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
5.000,oo zł
Ugoskie Towarzystwo Sportowe „SATORU”
6.100,oo zł
w tym:
dotacja na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2.000,oo zł
Klub Sportowy „KASZUBIA” Studzienice
31.992,oo zł
w tym:
dotacja na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
17.000,oo zł
Polski Związek Wędkarski Okręg Słupsk Koło w
Bytowie 500,oo zł.
dotacje dla stowarzyszeń kultury i sztuki 500,00 zł
w tym:
Związek Ukraińców w Polsce Koło w Bytowie
500,00 zł
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych 12.941,00 zł
wydatki na realizację zadań określonych w ustawie
o zwalczaniu narkomanii 2.000,00 zł.
c) w wydatkach budżetowych tworzy się rezerwę
ogólną w kwocie 50.000,oo zł.
3. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:
przychody – 20.000,oo zł
wydatki – 20.000,oo zł
zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik
Nr 6 do uchwały.
§2
1. Budżet gminy na 2007 rok zamyka się nadwyżką w
wysokości 188.000,00 zł. z przeznaczeniem na planowane spłaty rat:
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a) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
108.000,00 zł
b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
80.000,00 zł
2. Zestawienie przychodów równoważących budżet
gminy stanowi
załącznik Nr 7* do uchwały.
§3
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień wydatków w budżecie gminy roku 2007 w obrębie
działów klasyfikacji budżetowej.
§4
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów
krótkoterminowych 300.000,oo zł, które może zaciągnąć Wójt Gminy na pokrycie występującego w ciągu
roku deficytu budżetu gminy.
2. Określa się wysokość zobowiązań finansowych
300.000,oo zł, które może samodzielnie zaciągać
Wójt Gminy w roku budżetowym.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007
roku
§7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
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UCHWAŁA Nr III/23/2006
Rady Gminy w Studzienicach
z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na pomoc w ramach zadań własnych gminy
przez świadczeniobiorcę za usługi opiekuńcze w 2007
roku.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt.15
ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 oraz
Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U.
z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z
2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, 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 oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 36 ust. 2, litera
l i m oraz art. 96 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej / Dz.U. Nr. 64 poz. 593,
Dz.U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703,
Dz.U. z 2005 r., Nr 42 poz. 409, Nr 77, poz. 672, Nr 179,
poz. 1487, Nr 189, poz. 1598, Dz.U. z 2006 r., Nr 144,
poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 209, poz. 1550 Rada
Gminy Studzienice uchwala,co następuje;
§1
1. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego /rodzinnego/ oraz
zasad określonych w poniższej tabeli, przyjmując
koszt jednej godziny za usługę w kwocie 6,65 zł,słownie; sześć złotych i 65/100.

Przewdoniczący
Rady Gminy
Aleksander Siluta
* Załączników od nr 1 do nr 7 nie publikuje się

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dochód na osobę przekracza /netto/; *
Wysokość odpłatności liczona od kosztu
- samotnie gospodarująca
- 477 zł *
usługi w %.
- na osobę w rodzinie

- 351 zł -----------------------------------------------------------------*
osoba samotnie
* osoba w
gospodarująca
* rodzinie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------od 101 % do 150 %
*
10 %
*
20 %
od 151 % do 200 %
*
20 %
*
30 %
od 201 % do 250 %
*
30 %
*
40 %
od 251 % do 300 %
*
40 %
*
70 %
od 301 % do 400 %
*
70 %
*
100 %
powyżej 400%
*
100 %
*
100 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Usługi opiekuńcze przyznaje się świadczeniobiorcy
nieodpłatnie,jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza dochodu ustalonego na podstawie art. 4
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
3. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach świadczeniobiorca może być zwolniony z odpłatności.

§3
Za pobór opłaty skarbowej ustala się wynagrodzenie
dla inkasentów określonych w § 2, w wysokości 3%
pobranej opłaty.
§4

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szczegółowe zasady poboru, rozliczenia i terminy
wpłat pobranych opłat oraz rodzaj druków stosowanych
przez inkasentów określa każdorazowo umowa zawarta
między Prezydentem Miasta Tczewa a inkasentem.

§3

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Tczewa.

§4

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2007 roku.

Traci moc uchwała Nr XXXV/318/2005 Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wykonanie czynności
urzędowych na terenie miasta Tczewa.

§2

Przewdoniczący
Rady Gminy
Aleksander Siluta
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UCHWAŁA Nr III/18/2006
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany 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
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 8 ust. 2 i art. 13
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635) – Rada Miejska w Tczewie,
po zasięgnięciu opinii komisji Finansowo – Budżetowej
uchwala, co następuje:

§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2007 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
Włodzimierz Mroczkowski
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UCHWAŁA Nr IV/25/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 19 stycznia 2007 r.
w sprawie BUDŻETU GMINY GNIEWINO na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz
lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr. 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku Nr. 249 poz. 2104 ze zmianami/
Rada Gminy Gniewano uchwala, co następuje:

§1

§1

Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa
w sprawach indywidualnych z zakresu administracji
publicznej określonych w art. 1 w/w ustawy z dnia 16
listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, za czynności
dokonywane przez Urząd Skarbowy w Tczewie i Starostwo Powiatowe w Tczewie.

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2007 rok w
wysokości 28.384.406 zł zgodnie z zał. Nr.1* do
Uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 29.959.166 zł zgodnie z zał. Nr.2* do Uchwały.

§2

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.574.760 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętego
kredytu.

Ustala się następujących inkasentów do poboru opłaty
skarbowej w drodze inkasa:
1) pracownik wyznaczony przez Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Tczewie – za czynności dokonywane
przez Urząd Skarbowy,
2) Starostwo Powiatowe w Tczewie – za czynności dokonywane przez Starostwo Powiatowe.

§2

§3
1. Ustala się przychody budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 2.600.000 zł zgodnie z zał. Nr.5* do Uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy na 2007 rok
w wysokości 1.025.240 zł zgodnie z zał. Nr.6* do
Uchwały.
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§4

§9

1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2007– 2009 zgodnie z zał. Nr.7*
do Uchwały.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności w wysokości 3.826.000 zł zgodnie z zał. Nr.8* do Uchwały.
3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych na 2007 rok
zgodnie z zał. Nr.9* do Uchwały.

Ustala się dotacje celowe na zadania realizowane
przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 182.564 zł zgodnie z załącznikiem
Nr.12 do Uchwały.

§5
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – 30.000 zł
2. Ustala się rezerwę celową w łącznej wysokości
– 45.000 zł
z tego:
— do dyspozycji samorządowych jednostek
pomocniczych gminy– sołectwa w wysokości
– 40.000 zł
— udział własny w projekcie „Pożyteczne ferie–
Pożyteczne wakacje” w wysokości – 5.000 zł
§6
1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z zał. Nr.3* do Uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z zał. Nr.4*
do Uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między organami
administracji rządowej zgodnie z zał. Nr.10* do
Uchwały.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień
/umów// między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. Nr 11* do Uchwały.
§7
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
95.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w wysokości 95.000 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w wysokości 1.000 zł.
§8
Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury–
Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie w wysokości
163.893 zł
w tym:
— dotacja na wydatki bieżące – 163.893 zł

§ 10
Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
— przychody – 318.203 zł
— wydatki – 318.203 zł
zgodnie z zał. Nr.13* do Uchwały.
§ 11
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy
w wysokości 500.000 zł
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
w wysokości 1.574.460 zł
§ 12
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu przejściowego deficytu budżetu gminy
w wysokości 500.000 zł.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa
w 2008 roku na łączną kwotę 6.000.000 zł.
3. Dokonywania przeniesień planu wydatków między
rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Gniewino.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Maria Korkosz
* Załączników od nr 1 do nr 13 nie publikuje się

1339
UCHWAŁA Nr IV/27/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 19 stycznia 2007 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego
za dzierżawę ogródków działkowych położonych na
Osiedlu XXX–lecia PRL w Gniewinie oraz ustalenia
zasad ich wydzierżawiania.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 85

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a”, art. 40 ust. 2 pkt
3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 261 z 2004r poz. Nr 2603
ze zm.) Rada Gminy Gniewino uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego za dzierżawę
ogródków działkowych położonych na Osiedlu XXX–lecia
PRL w Gniewinie, stanowiących działki ewidencyjne nr
183/44, 183/45 i 183/50 o łącznej powierzchni 7,2306ha,
zapisane w KW 46778 – w wysokości 0,20zł za 1 m2 dzierżawionych gruntów rocznie.
§2
1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie nieruchomości
opisanej w § 1 na okres 5 lat.
2. Odstępuje się od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Maria Korkosz

1340
UCHWAŁA Nr IV/31/ 2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 19 stycznia 2007 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Gniewino
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z
uchwałą Nr I/10/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia 27
listopada 2006 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki
budżetowej pod nazwą „Gniewińskie Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji” w Gniewinie Rada Gminy Gniewino
uchwala, co następuje:
§1
W § 10 ust. 1 Statutu Gminy Gniewino, stanowiącym
załącznik do uchwały Nr 422/LXVIII/2006 Rady Gminy
Gniewino z dnia 10 października 2006 r., skreśla się p.
3 o brzmieniu „Gniewińskie Centrum Sportu, Turystyki i
Rekreacji w Gniewinie”.
§2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Maria Korkosz

Poz. 1339, 1340 i 1341
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UCHWAŁA Nr IV/33// 2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 19 stycznia 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa
oraz nadania statutu sołectwa
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz § 69 ust.
1 pkt 2 i § 70 ust. 1 Statutu Gminy Gniewino (Uchwała Nr 422/LXVIII/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia
10 października 2006 r.) Rada Gminy Gniewino uchwala,
co następuje:
§1
1. Konsultacje z mieszkańcami gminy w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa
przeprowadzane będą według następujących zasad:
1) odbędą się w formie zebrania wiejskiego,
2) Wójt ustali datę, godzinę i miejsce zebrania,
3) mieszkańcy sołectwa objętego konsultacją zostaną
powiadomieni o zebraniu na 7 dni przed planowanym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty,
4) zebranie będzie prowadził Wójt lub z jego upoważnienia wyznaczony pracownik Urzędu Gminy,
5) prawo do udziału w konsultacji mają wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa, którego konsultacje
dotyczą,
6) decyzja mieszkańców w sprawie podlegającej
konsultacji podjęta zostanie w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów,
7) po przeprowadzeniu konsultacji, protokół z przeprowadzonych konsultacji, podpisują Sołtysi, których
sołectwa zostały objęte konsultacjami oraz osoba
prowadząca zebranie,
8) konsultacje w sprawie połączenia kilku sołectw
odbywają się łącznie podczas jednego zebrania
wiejskiego
9) konsultacje przeprowadzone w formie, o której
mowa w pkt 1–8, uważa się za ważne bez względu
na ilość uczestniczących w zebraniu mieszkańców.
2. Opinia mieszkańców w sprawie poddanej konsultacji
nie jest wiążąca dla Rady Gminy Gniewino.
§2
1. Konsultacje z mieszkańcami gminy w sprawie nadania Statutu Sołectwa będą przeprowadzane według
następujących zasad:
1) odbędą się w formie zebrania wiejskiego,
2) Wójt ustali datę, godzinę i miejsce zebrania,
3) mieszkańcy sołectwa objętego konsultacją zostaną
powiadomieni o zebraniu na 7 dni przed planowanym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty,
4) zebranie będzie prowadził Wójt lub z jego upoważnienia wyznaczony pracownik Urzędu Gminy,
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5) prawo do udziału w konsultacji mają wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa, którego konsultacje
dotyczą,
6) decyzja mieszkańców w sprawie podlegającej
konsultacji podjęta zostanie w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów,
7) po przeprowadzeniu konsultacji, protokół z przeprowadzonych konsultacji, podpisują Sołtysi, których
statuty sołectw zostały objęte konsultacjami oraz
osoba prowadząca zebranie,
8) konsultacje w sprawie statutu sołectwa w związku z
połączeniem sołectw odbywają się łącznie podczas
jednego zebrania wiejskiego,
9) konsultacje przeprowadzone w formie, o której
mowa w pkt 1–8, uważa się za ważne bez względu
na ilość uczestniczących w zebraniu mieszkańców.
3. Opinia mieszkańców w sprawie poddanej konsultacji
nie jest wiążąca dla Rady Gminy Gniewino.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Maria Korkosz

1342
UCHWAŁA Nr IV/34/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 19 stycznia 2007 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zmianami), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wejherowskiego, Rada
Gminy Gniewino uchwala, co następuje:
§1
Zalicza się do kategorii dróg gminnych n/w drogę
powiatową:

Lp.
1

Nr drogi
powiatowej
1435G

Nazwa ciągu drogi

Długość w km

Bychowo-Strzebielinko-Gniewino

6.222

Zgodnie z przebiegiem drogi wskazanym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Maria Korkosz

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) Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje:
§1
Drodze wewnętrznej położonej w zasięgu zabudowy
wsi Stężyca oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew. 378/
5,378/8 i 378/13, przebiegającej od ul. 9 Marca w kierunku
południowym nadaje się nazwę: Widokowa
zgodnie ze szkicem sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1* do niniejszej uchwały.
§2

1343
UCHWAŁA Nr IV/24/2007
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Stężyca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220,
Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271 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,

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca
Stefan Literski
* Załącznika nr 1 nie publikuje się
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1344
UCHWAŁA Nr IV/21/2007
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie nadania Statutów Domowi Pomocy Społecznej w Stężycy i Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Stężycy.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 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. Nr172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy
Stężyca uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się Statuty Domowi Pomocy Społecznej w
Stężycy i Środowiskowemu Domowi Samopomocy w
Stężycy w brzmieniu jak w załącznikach odpowiednio
Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały stanowiących jej integralne części.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§3
Traci moc uchwała Nr XVI/120/99 Rady Gminy Stężyca z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie nadania Statutu
Domowi Pomocy Społecznej w Stężycy.

§2
Siedzibą Domu jest Stężyca, ul. Damroki 1 a
§3
1. Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych,
opiekuńczych i wspomagających.
2. Dom udziela pomocy osobom przyjętym na podstawie
skierowania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej.
I. Cele i zadania Domu
§4
1. Celem Domu jest:
— Udzielanie świadczeń opiekuńczo – terapeutycznych dla osób dorosłych – niepełnosprawnych
intelektualnie i w podeszłym wieku.
— Zapobieganie powstawania chorób, rehabilitacja i
terapia zajęciowa.
II. Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń
§5
1. Przedmiotem działania Domu jest:
— Udzielanie świadczeń w zakresie potrzeb bytowych,
opiekuńczych i wspomagających.
— Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych
w ramach terapii zajęciowej.
— Organizowanie i prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
— Organizacja i utrzymanie pomieszczeń mieszkalnych.

§4

III. Organy i struktura organizacyjna Domu

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

§6

Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca
Stefan Literski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/21/2007
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 stycznia 2007 r.
STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STĘŻYCY
I. Część ogólna
§1
1. Dom Pomocy Społecznej w Stężycy zwany jest w
dalszej części statutu „Domem”.
2. Dom działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
3. Dom jest wpisany do rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego.
4. Dom jest samodzielną jednostką budżetową Gminy
Stężyca.

1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
2. W razie jego nieobecności zastępuje go: Główny
Księgowy.
3. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące
Domu i ponosi za nie odpowiedzialność.
4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników
Domu.
5. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Stężyca.
§7
W skład Domu wchodzi:
1. Dyrektor Domu
2. Główny Księgowy
3. Dział opiekuńczo – terapeutyczny
4. Dział administracyjno – gospodarczy
5. Środowiskowy Dom Samopomocy
§8
Szczegółowa organizacja i podział zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy
wchodzących w skład Domu są określone w regulaminie
organizacyjnym Domu.
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IV. Forma gospodarki finansowej

§3

§9

1. Dom przeznaczony jest dla osób, które z powodu
choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego
mają poważne trudności w zachowaniu swojej integracji społecznej, a szczególnie w pełnieniu ról życia
codziennego
2. Dom świadczy usługi w formie ośrodka wsparcia.
3. Dom udziela pomocy osobom przyjętym na podstawie
skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, określanym jako uczestnicy zajęć.

1. Dom jest jednostką budżetową uzyskującą środki
finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa, opłat
za pobyt mieszkańców i odpłatności mieszkańców.
2. Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych w przepisach prawa.
3. Dla pieniędzy mieszkańców Dom prowadzi konto
depozytowe.
V. Prawa i obowiązki mieszkańców Domu
§ 10
1. Mieszkaniec Domu ma w szczególności prawo do:
— Godnego traktowania.
— Uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i korzystania z nich.
— Uzyskanie wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia mieszkańców.
— Pomoc w zaspokojeniu swoich potrzeb i w zapewnieniu sobie ochrony prawnej.
— Uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach
dotyczących jego osoby.
— Przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych
oraz uzyskiwania z ich strony pielęgnacji uzyskiwania z ich strony pielęgnacji i opieki w formach w
zakresie dostosowanym do regulaminu Domu.
— Przebywania poza Domem, po uprzednim zawiadomieniu dyrektora Domu.
2. Obowiązkiem mieszkańca Domu jest w szczególności:
— Współdziałanie z personelem w zaspokajaniu
swoich potrzeb.
— Dbanie o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz
porządek w domu i jego otoczeniu.
— Przestrzeganie norm i zasad współżycia oraz
zarządzeń porządkowych.
— Przyczynianie się do dobrej atmosfery w Domu oraz
prawidłowego jego funkcjonowania.
— Dbałość o mienie Domu.
— Ponoszenie opłat za pobyt w Domu.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/21/2007
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 stycznia 2007 r.

II. Cele i zadania Domu
§4
1. Celem Domu jest:
— Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób
uczestniczących w zajęciach w Domu niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego
życia.
— Udzielanie wsparcia w przezwyciężaniu trudnych
sytuacji życiowych.
— Zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych.
— Udzielanie postępowania terapeutycznego
— Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych.
III. Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń
§5
Przedmiotem działania Domu jest postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne, które obejmuje:
1. Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej.
2. Trening funkcjonowania w codziennym życiu.
3. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych.
4. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu.
IV. Organy i struktura organizacji Domu
§6
Dom jest komórką organizacyjną Domu Pomocy Społecznej i wchodzi w skład jego struktury.
V. Forma gospodarki finansowej
§7

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W STĘŻYCY

1. Dom jest ośrodkiem wsparcia uzyskującym środki
finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa.
2. Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych w przepisach prawa.

I. Cześć ogólna

VI. Prawa i obowiązki uczestników Domu.
§8

§1
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Stężycy zwanym
jest w dalszej części statutu „Domem”.
2. Dom jest jednostką organizacją pomocy społecznej
pobytu dziennego
§2
Siedzibą Domu jest Stężyca, ul. Damroki 1 a

1. Uczestnik Domu ma w szczególności prawo do:
— Godnego traktowania.
— Uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i korzystania z nich.
— Uzyskanie wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia uczestników.
— Pomoc w zaspokojeniu swoich potrzeb i w zapewnieniu sobie ochrony prawnej.
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— Uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach
dotyczących jego osoby.
2. Obowiązkiem uczestnika Domu jest w szczególności:
— Współdziałanie z personelem w zaspokajaniu
potrzeb.
— Dbanie o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz
porządek w domu i jego otoczeniu
— Przestrzeganie norm i zasad współżycia oraz
zarządzeń porządkowych.
— Przyczynianie się do dobrej atmosfery w Domu oraz
prawidłowego jego funkcjonowania.
— Dbałość o mienie Domu.

Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z
2006 r. Nr 17, poz. 128) i § 11 ust. 2 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Rada Gminy Stężyca
uchwala, co następuje:

1345

§2

§1
W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stężycy stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXVII/279/2004 Rady Gminy Stężyca z dnia 16 listopada 2004 r. wprowadza się następującą zmianę:
— § 10 otrzymuje brzmienie:
„Kierownik GOPS ustala regulamin pracy dla pracowników GOPS.”
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

UCHWAŁA Nr IV/20/2007
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 stycznia 2007 r.

§3

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy.

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

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca
Stefan Literski
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