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1346
UCHWAŁA Nr V/24/07
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 13 marca 2007 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania i
przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Dębnica Kaszubska, obowiązującego w roku
2007.
Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.1) po uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających
nauczycieli uchwala się, co następuje:
§1
Uchwala się regulamin wynagradzania i przyznawania
dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Dębnica Kaszubska,
obowiązujący w roku 2007, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i
dyrektorom szkół, o których mowa w § 1.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007
roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Adamowicz
1. Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z
2006 r. Nr 170, poz. 1218 oraz Nr 220, poz. 1600.

Załącznik
do uchwały Nr V/24/07
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 13 marca 2007 r.
Postanowienia wstępne
§1
Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatku
mieszkaniowego nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębnica Kaszubska
określa:
1) wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków, w tym – dodatku za
wysługę lat,
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw,
3) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,

4) wysokość specjalnego funduszu na nagrody dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze.
Dodatek za wysługę lat
§2
1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku,
jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca.
2. Dodatek przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie.
3. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Dodatek motywacyjny
§3
Fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne ustala
się w następujący sposób:
1) dla nauczycieli – w wysokości 4% kwoty planowanej
na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
2) dla dyrektorów – w wysokości 40% kwoty planowanej
na wynagrodzenia zasadnicze dyrektorów szkół.
§4
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz jakość
świadczonej pracy, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno–wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów
albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami i pedagogiem szkolnym,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
d) podnoszenie umiejętności zawodowych, wdrażanie własnych programów autorskich,
e) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
f) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń
i sprawność pomocy dydaktycznych oraz innych
urządzeń szkolnych,
g) udział w zajęciach pozalekcyjnych, np. wyjazdy
z klasą do kina, teatru lub inne imprezy kulturalno– rekreacyjne,
2) posiadanie dobrej oceny pracy lub pozytywnej
oceny dorobku zawodowego,
3) zaangażowanie w realizacje czynności i zajęć, o
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z
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dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w
szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych oraz środowiskowych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
na terenie szkoły,
d) przejawianie innych form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
2. Warunkiem przyznania dyrektorowi dodatku motywacyjnego jest:
a) osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyników
nauczania,
b) prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej
szkoły, a szczególnie pod względem legalności,
gospodarności, celowości i rzetelności,
c) osiąganie przez uczniów liczących się wyników w
konkursach, olimpiadach oraz ich znaczący udział
w zawodach międzyszkolnych,
d) realizacja przez szkołę znaczących w procesie
wychowawczym imprez szkolnych,
e) współpraca ze środowiskiem, organizacjami wspomagającymi szkołę oraz efektywność w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków finansowych,
f) zapewnienie właściwych warunków do pracy i
nauki; udostępnianie środków technicznych do
realizacji celów dydaktycznych,
g) wykorzystanie bazy i tradycji szkoły w procesie
rozwoju szkoły,
h) promowanie szkoły w środowisku oraz dbałość o
wizerunek szkoły – jej dobre imię,
i) tworzenie kompletnych i zgodnych ze standardami
techniki prawodawczej aktów prawnych, w tym również projektów aktów organów gminy, dotyczących
funkcjonowania szkoły,

j) tworzenie dobrego klimatu do pracy, dbanie o
właściwe stosunki międzyludzkie oraz umiejętne
rozwiązywanie konfliktów.
§5
1. Dodatek motywacyjny może być przyznany po przepracowaniu przez nauczyciela lub dyrektora szkoły
jednego roku w danej szkole, w wymiarze co najmniej
0,5 etatu.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż 4 miesiące.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom
spełnienia warunków, o których mowa w § 4, ustala
dyrektor.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora
oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom
spełnienia warunków, o których mowa w § 4, ustala
Wójt Gminy Dębnica Kaszubska.
5. Wysokość dodatku dla nauczycieli nie może być miesięcznie niższa niż 2% i nie może przekroczyć 10%
wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela, dla
wicedyrektora nie może być niższa niż 5% i wyższa
niż 15% wynagrodzenia zasadniczego danego wicedyrektora, a dla dyrektora nie może być niższa niż
15% i wyższa niż 40% wynagrodzenia zasadniczego
danego dyrektora.
6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
7. Wymóg przepracowania jednego roku nie dotyczy
dyrektorów, którzy pełnili funkcję dyrektora szkoły
przez okres co najmniej jednego roku w innych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Dębnica Kaszubska oraz nauczycieli przeniesionych
do innej szkoły na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
Dodatek funkcyjny
§6
1. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela dodatków funkcyjnych:

Tabela dodatków funkcyjnych
Lp
1.

2.

Stanowisko
Dyrektor szkoły każdego typu liczącej:
- do 8 oddziałów
- 9 - 16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły każdego typu

Stawka dodatku funkcyjnego % wynagrodzenia zasadniczego

20 - 30
25 - 35
30 - 50
15 - 25
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2. Przy ustalaniu wysokości dodatku uwzględnia się w
szczególności wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających ze stanowiska
kierowniczego lub pełnionej funkcji, liczbę stanowisk
kierowniczych w szkole i warunki pracy w szkole.
§7
Nauczycielowi, który realizuje dodatkowe zadania,
przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi,
któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy (opiekę nad oddziałem) –
100 zł,
2) funkcję opiekuna stażu – 40 zł.
§8
1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 6
i § 7, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie
stanowiska lub funkcji uprawniających do otrzymania
dodatku, a jeżeli powierzenie nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca – od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 6 i § 7, nie
przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie stanu nieczynnego i urlopu
dla poratowania zdrowia, w okresie, za które nie
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska lub
funkcji, o których mowa w ust. 1, z innych powodów,
jak również w przypadku wcześniejszego odwołania.,
a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
3. Otrzymanie dodatku funkcyjnego nie wyłącza prawa
do otrzymania dodatku motywacyjnego.
4. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się na okres
nie dłuższy niż czas obowiązywania niniejszego
regulaminu. Postanowienie § 5 ust. 3 i 4 stosuje się
odpowiednio.
5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
Dodatki za warunki pracy
§9
1. Nauczycielowi pracującemu w trudnych i uciążliwych
warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za
warunki pracy.
2. Wysokość dodatku za warunki pracy określa się w
wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego i
uzależnia się od:
1) stopnia trudności realizowanych zajęć,
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach,
o których mowa w ust. 1.
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje za rzeczywiście
przepracowane godziny i w wysokości proporcjonalnej
do liczby tak przepracowanych godzin w stosunku do
obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin.
4. Dodatek za warunki pracy wypłacany jest z dołu na
podstawie miesięcznych zestawień. Postanowienia §
5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz
doraźnych zastępstw
§ 10
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
lub doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę osobistego zaszeregowania (z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy)
przez miesięczną liczbę godzin obowiązującego
wymiaru zajęć, ustalonego dla danego rodzaju zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
lub doraźnego zastępstwa.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązującego wymiaru
zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 ustala się
mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w ust. 1,
przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
4. Do ustalenia liczby godzin, o których mowa w ust. 3
w tygodniach, w których przypadają dni, w których
nauczyciel świadczył pracę bez prowadzenia zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
o których mowa w art. 42 ust. 3 Kary Nauczyciela,
sumę godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych przydzielonych nauczycielowi w takim
tygodniu pomniejsza się o różnicę ustaloną według
algorytmu liczonego dla każdego dnia, w którym
nauczyciel nie realizuje zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych według wzoru:

a=b-

L
W

gdzie oznaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
a – różnica do pomniejszenia,
b – liczba godzin dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych przydzielona nauczycielowi w danym
dniu w planie nauczania,
L – tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie
art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela,
W – 5, gdy dla nauczyciela ustalono pięciodniowy
tydzień pracy lub 4, gdy dla nauczyciela ustalono
czterodniowy tydzień pracy.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela
lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach,
w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w
środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42
ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty
Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/
4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień
pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności
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w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba
godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być
jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w
planie organizacyjnym.
6. Miesięczną liczbę godzin ponadwymiarowych ustaloną na podstawie ust. 4 i 5 zaokrągla się do pełnych
godzin w sposób określony w ust. 2.
7. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w ust. 1
wypłaca się z dołu na podstawie miesięcznych zestawień.
Postanowienie § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w ust. 5, na ich wspólny wniosek.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do
zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
8. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach,
przysługuje tylko jeden nauczycielski dodatek mieszkaniowy, wypłacany przez wskazanego przez niego
pracodawcę.
9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

§ 11

§ 12

1. Nauczycielowi, zatrudnionemu w wymiarze nie
niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 3%,
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 4%,
3) przy trzech osobach w rodzinie – 5%,
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 6%
miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za
pracę pracowników, ustalonego przez właściwego
ministra.
3. Do członków rodziny nauczyciela, o której mowa w
ust. 2, zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) współmałżonka, który nie posiada własnego źródła
dochodów lub który jest nauczycielem,
2) dzieci, pozostające na utrzymaniu nauczyciela
lub nauczyciela i jego małżonka, do ukończenia
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie
szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
nie dłużej jednak niż do ukończenia do 21 roku
życia,
3) niepracujące dzieci będące studentami, pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i
jego małżonka, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku
życia,
4) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego
źródła dochodów,
5) rodziców nauczyciela, pozostających na jego
wyłącznym utrzymaniu.
4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora, a dyrektor, otrzymujący dodatek – Wójta Gminy.
W przypadku niepowiadomienia dyrektora lub Wójta
Gminy o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie
pobrane świadczenie podlega zwrotowi.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu,
przysługuje tylko jeden nauczycielski dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im
wypłacał ten dodatek.

Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w
okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) korzystania z urlopu wychowawczego,
4) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub okresowej służby wojskowej.
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UCHWAŁA Nr IV/25/07
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 30 stycznia 2007 r.
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z
2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy w Karsinie uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się Program Współpracy Gminy Karsin na
rok 2007 z:
1) organizacjami pozarządowymi;
2) stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;
3) osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi
działającymi na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczpospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Program stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Karsin.
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§3

Postanowienia ogólne
1. Podstawą opracowania niniejszego programu współpracy jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
a) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z
późn. zm.)
b) „Gminie” – rozumie się Gminę Karsin
c) „organizacjach” – rozumie się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust
2 i 3 ustawy.
d) „Programie współpracy” – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Karsin z organizacjami i
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na terenie Gminy
Karsin na 2006 rok.

cych swoją działalność na terenie Gminy Karsin lub
na rzecz jej mieszkańców.
2. Zakres przedmiotowy współpracy władz Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dzieli się na:
1) wieloletnie priorytety, do których należą:
a) realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
b) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,
c) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych
problemów społecznych,
d) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich
zaspakajania,
2) zamierzenia na rok 2007:
a) rozwijanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności: organizacja
i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz
ogólnopolskich imprezach sportowych, organizacja szkoleń dzieci i młodzieży, organizacja
przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych,
b) wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym w
zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego, w tym: organizacja imprez kulturalnych oraz ich promocja, promocja i popularyzacja lokalnej twórczości i wykonawstwa
artystycznego, edukacja kulturalna w zakresie
walorów kulturowych gminy,
c) w zakresie ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym: realizacja
zadań „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, realizacja zadań
samorządu Gminy w zakresie przeciwdziałania
narkomanii obejmujących: prowadzenie punktów informacyjno – konsultacyjnych dla osób
uzależnionych i ich rodzin,

§2

§4

Cele programu
l) Celem wprowadzenia Programu współpracy jest:
a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia
odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie,
wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
b) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności
społecznej mieszkańców gminy,
c) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych
działań na rzecz mieszkańców,
d) uzupełnianie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,
e) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu
lokalnych problemów.

Formy współpracy
l) Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. Współpraca ta może odbywać się w
szczególności w formach:
a) zlecania podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego realizacji zadań publicznych
na zasadach określonych w ustawie,
b) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej,
c) udziału w miarę możliwości podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach
programowych samorządu,
d) udostępnienia lokalu na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e) promocji działalności podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Narloch
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/25/07
Rady Gminy Karsin
z dnia 30 stycznia 2007 r.
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KARSIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚC POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY KARSIN NA
2007 ROK
§1

§3
Podmioty programu współpracy i przedmiot współpracy
1. Program współpracy dotyczy organizacji prowadzą-
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§5

§1

Zasady współpracy Gminy przy realizacji zadań
publicznych
1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku
publicznego odbywa się w oparciu o zasady:
a) partnerstwa – ustalanie zakresu współpracy, opiniowanie wniosków, uczestnictwo w komisjach
konkursowych,
b) pomocniczości – powierzanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań własnych, zapewniające
ich wykonanie w sposób efektywny, profesjonalny i
terminowy,
c) efektywności – osiąganie możliwie najlepszych
efektów realizacji zadań,
d) jawności – udostępnienie informacji o zasadach
współpracy, a także o środkach finansowych
zaplanowanych w budżecie, kryteriach i sposobach
oceny ofert i wniosków,
2. Gmina powierza wykonanie zadań własnych i zleconych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągania zysku,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przekazując na ten cel środki finansowe.
3. Środki finansowe przeznaczone w budżecie Gminy
na rok 2007 będą stanowić pokrycie części kosztów
realizowanych zadań.
4. Zlecanie realizacji zadań Samorządu Gminy organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania,
które zostaną uznane jako zagadnienia priorytetowe i
odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu
ofert.
5. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej
podstawie przepisy wykonawcze w celu powierzenia
lub wsparcia realizacji zadania publicznego przez
organizacje pożytku publicznego, organizacje pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.
Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. organizacje pozarządowe, organizacje kościelne (jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego)
oraz instytucje podległe organom administracji publicznej
lub przez nie nadzorowane.

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości
13.733.228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
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UCHWAŁA Nr IV/29/07
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 30 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karsin 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. 184,
art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustway ustawy dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy w Karsinie uchwala, co
następuje:

§2
1. Ustala się wydatki budżetowe Gminy w wysokości
12.983.228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2007–2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
3. Ustala się przychód budżetu w wysokości 0 zł oraz
rozchody w wysokości 750.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§3
Nadwyżkę budżetu Gminy przeznacza się na spłaty
pożyczek i kredytów.
§4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 128.547 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 z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§6
1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 85.000 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§7
1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji
kultury na łączną kwotę 445.500 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
45.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§8
1. Ustala się plan przychodów wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości:
1) przychody – 20.000 zł,
2) wydatki – 40.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§9
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych na pokrycie występującego w ciągu
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roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 300.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze
środków z funduszy strukturalnych funduszu spójności
do wysokości określonej w załącznikach nr 3,
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 3.636.399 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających
na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i
paragrafami z wyłączeniem przenoszenia wydatków
między działami,
4) Dysponowanie rezerwą budżetową ogólną,
5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Narloch

§1
Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
w Kępicach w okręgu wyborczym Nr 2, w związku z
wygaśnięciem mandatu radnego Andrzeja Reszetara,
stwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach Nr
VII/41/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
§2
W wyborach, o których mowa w § 1 wybierany będzie
jeden radny.
§3
Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 24 czerwca
2007 roku.
§4
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności
przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, określa kalendarz
wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w
formie obwieszczenia.
p.o Wojewody Pomorskiego
Piotr Karczewski
Wicewojewoda Pomorski
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1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.

ZARZĄDZENIE Nr 86/07
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kępicach w okręgu wyborczym Nr 2

Załącznik
do Zarządzenia Nr 86/07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 17 kwietnia 2007 r.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998
roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
z późn. zm.1) zarządza się co następuje:
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 5 maja 2007 r.

• podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza
Kępic informacji o granicach okręgu wyborczego Nr 2 i liczbie
wybieranych radnych w tym okręgu oraz o siedzibie Miejsko-Gminnej
Komisji Wyborczej w Kępicach
• zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Słupsku o utworzeniu
komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na
radnego

do 7 maja 2007 r.

• zgłaszanie kandydatów
Wyborczej w Kępicach

do 10 maja 2007 r.

• powołanie przez Komisarza Wyborczego w Słupsku Miejsko-Gminnej
Komisji Wyborczej w Kępicach dla przeprowadzenia wyborów
uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 2

na

członków

Miejsko-Gminnej

Komisji
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do 25 maja 2007 r.

• zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej

do godz. 24.oo

• zgłaszanie Miejsko-Gminnej
Komisji Wyborczej w Kępicach list
kandydatów na radnego w okręgu wyborczym Nr 2

do 3 czerwca 2007 r.

• powołanie przez Miejsko-Gminną Komisję Wyborczą w Kępicach
Obwodowej Komisji Wyborczej
• podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza
Kępic informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz
o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powołanej dla
przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady
Miejskiej w Kępicach

do 9 czerwca 2007 r.

• rozplakatowanie obwieszczenia Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej
w Kępicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego
w
okręgu wyborczym Nr 2 zawierającego numery list , skróty nazw
komitetów wyborczych, dane o kandydatach wraz z ewentualnymi
oznaczeniami kandydatów

do 10 czerwca 2007 r.

• sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim w Kępicach

do 22 czerwca 2007 r.
o godz. 24.oo
23 czerwca 2007 r.

• zakończenie kampanii wyborczej

24 czerwca 2007 r.
godz. 6.oo - 20.oo

• głosowanie

• przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu
wyborców

1350
ZARZĄDZENIE Nr 85/07
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Parchowo w okręgach wyborczych Nr 1 i Nr 6
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998
roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
z późn. zm.)1 zarządza się co następuje:
§1
Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy
Parchowo w następujących okręgach wyborczych:
1) Nr 1 – w związku z wygaśnięciem mandatu radnego
Wiesława Ulatowskiego, stwierdzonym uchwałą Rady
Gminy Parchowo Nr 29/VII/2007 z dnia 29 marca
2007 r.,
2) Nr 6 – w związku z wygaśnięciem mandatu radnego
Leszka Jankowskiego, stwierdzonym uchwałą Rady
Gminy Parchowo Nr 27/VII/2007 z dnia 29 marca
2007 r.
§2
W wyborach, o których mowa w § 1, wybieranych będzie
w każdym okręgu wyborczym po jednym radnym.

§3
Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 24 czerwca
2007 roku.
§4
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności
przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, określa kalendarz
wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w
formie obwieszczenia.
p.o Wojewody Pomorskiego
Piotr Karczewski
Wicewojewoda Pomorski
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 85/07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 17 kwietnia 2007 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 5 maja 2007 r.

• podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta
Gminy Parchowo informacji o granicach okręgów wyborczych Nr 1
i Nr 6, liczbie wybieranych radnych w tych okręgach oraz o siedzibie
Gminnej Komisji Wyborczej w Parchowie
• zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Słupsku o utworzeniu
komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na
radnych

do 7 maja 2007 r.

• zgłaszanie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej
w Parchowie

do 10 maja 2007 r.

• powołanie przez Komisarza Wyborczego w Słupsku Gminnej Komisji
Wyborczej w Parchowie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających
w okręgach wyborczych Nr 1 i Nr 6

do 25 maja 2007 r.

• zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do godz. 24.oo

• zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Parchowie list kandydatów na
radnych w okręgach wyborczych Nr 1 i Nr 6

do 3 czerwca 2007 r.

• powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Parchowie obwodowych
komisji wyborczych
• podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta
Gminy Parchowo informacji o numerze i granicach obwodów
głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
powołanych
dla
przeprowadzenia
głosowania
w
wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Parchowo

do 9 czerwca 2007 r.

• rozplakatowanie
obwieszczenia
Gminnej
Komisji
Wyborczej
w Parchowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w okręgach wyborczych Nr 1 i Nr 6 zawierającego numery list , skróty
nazw komitetów wyborczych, dane o kandydatach wraz z ewentualnymi
oznaczeniami kandydatów

do 10 czerwca 2007 r.

• sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Parchowie

do 22 czerwca 2007 r.
o godz. 24.oo
23 czerwca 2007 r.

• zakończenie kampanii wyborczej

24 czerwca 2007 r.
godz. 6.oo - 20.oo

• głosowanie

• przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów
wyborców

1351
UCHWAŁA Nr III/19/2006
Rady Gminy Stężyca
z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu Gminy na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz
pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 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 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) 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 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r.
Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) Rada Gminy Stężyca
na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje:
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§1
1. Ustala się dochody budżetu w wysokości
22.940.452 zł
zgodnie z zał. Nr 1* stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości
22.840.452 zł
zgodnie z zał. Nr 2* stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały
3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości
100.000 zł
4. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na
spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
100.000 zł
5. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości
500.000 zł
zgodnie z zał. Nr 3* stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały
6. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości
600.000 zł
zgodnie z zał. Nr 4* stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały
§2
Wyodrębnia się zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.698.191 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5* stanowiącym integralną część niniejszej
uchwały.
§3
Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł
§4
1. Ustala się dotacje z budżetu gminy na rok 2007 w
wysokości 528.920 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6*
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały
§5
Wyodrębnia się wydatki związane z wieloletnimi
programami inwestycyjnymi na rok 2007 w wysokości
3.446.703 zł, zgodnie z zał. Nr 7* stanowiącym integralną
cześć niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w wysokości
123.000 zł
§9
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian
planu wydatków w ramach działów.
§ 10
1. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania oraz spłat zobowiązań w ciągu roku budżetowego do kwoty 300.000 zł
2. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego
zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków,
o których mowa w art. 166 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych do kwoty wskazanej w wieloletnim programie inwestycyjnym stanowiącym jako załącznik
integralną część uchwały budżetowej i uchwał ją
zmieniających.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 styczeń
2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca
Stefan Literski
* Załączników od Nr 1 do Nr 9 nie publikuje się

1352
UCHWAŁA Nr III/ 26/2006
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Władysławowa
na rok 2007.

Ustala się plan funduszu ochrony środowiska, zgodnie z zał. Nr 8* stanowiącym integralną część niniejszej
uchwały.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i lit „i”
ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591z późn. zmian.) 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 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala,
co następuje:

§7

§1

Ustala się plan Zakładu Komunalnego w Stężycy, zgodnie z zał. Nr 9* stanowiącym integralną część niniejszej
uchwały.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości
39.218.033,43 zł zgodnie z załącznikiem z Nr 1*.

§6

§8
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
173.000 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w wysokości 50.000 zł

§2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości
44.455.967,80 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 wydatki na zadania inwestycyjne w roku
2007 zgodnie z załącznikiem Nr 3a*.
4. Ustala się limity wydatków na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z funduszy
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strukturalnych i funduszy spójności w wysokości
8.192.389,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4*.
§3
1. Źródłem sfinansowania deficytu jest:
— zaciągnięty kredyt w wysokości – 978 899,57 zł
— zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie w wysokości – 4.899.034,80 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.877.934,37zł.
oraz rozchody w wysokości 640.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5*.
§4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 100.000 zł. na nieprzewidziane
wydatki
2) celową w wysokości – 200.000 zł. z przeznaczeniem
na:
a) do dyspozycji samorządów i sołectw w kwocie
– 96.000 zł,
b) na zadania realizowane przez organizacje pożytku
publicznego w kwocie – 104.000 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
między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8*.
§6
1. Ustala się dochody w kwocie 650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 630.000.zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§7
Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:
dochody – 375.232 zł; wydatki – 375.232 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 9*.
§8
1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
– 282.828 zł,
2) niepublicznych przedszkoli w wysokości –
256.608 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10*.
§9
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokości:
1) przychody – 242.000 zł,
2) wydatki – 242.000 zł,
zg odnie z załącznikiem Nr 11*.
§ 10
Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych
na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w
kwocie 300.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w
kwocie............. zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie.................zł.
§ 11
Upoważnia się Burmistrza Miasta 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, 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* i 4*,
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 3.700.000 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,
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji
do łącznej kwoty 50.000 zł,
7) 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
Miejskiego.
Przewdoniczący
Rady Miejskiej
Stefan Klein
* Załączników od nr 1 do nr 11 nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr III/15/2006
Rady Gminy Chmielno
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

kości 180.000 zł w podziale na poszczególne sołectwa
w dziale 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na
remonty dróg gminnych.
§6
Rezerwa ogólna w budżecie gminy wynosi 139.000 zł.
§7

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d, e oraz
pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z
2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i
Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457 oraz z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337) art. 82, art. 165, art. 166, art. 167 ust. 2,
art. 173, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 roku Nr 45,
poz. 319 i Nr 104, poz. 708) Rada Gminy Chmielno
uchwala, co następuje:

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu
roku deficytu budżetu gminy do kwoty 500.000 zł.

§1

§9

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007 w
wysokości 16.536.143 zł. zgodnie z załącznikiem
Nr 1*.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 16.053.643 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2*.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy na 2007 rok w
wysokości 482.500 zł.
— § 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów komercyjnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

§2
Dochody i wydatki określone w § 1 obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 4.144.037 zł. zgodnie z
załącznikiem Nr 3*.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości 95.000 zł.
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 90.000 zł.
4. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości
5.000 zł.
5. Plan dotacji dla innej jednostki sektora finansów
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5*.
§3
Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego
i gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4*.
§4
Ustala się wieloletni program inwestycyjny zgodnie z
załącznikiem Nr 6*.
§5
Ustala się wyodrębnione środki na sołectwa w wyso-

§8
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Przekazania uprawnień w zakresie dokonywania
przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy.
3. Zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych
inwestycji i remontów o wartości nie przekraczającej
kwoty 1.500.000 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Kwidziński
* Załączników od Nr 1 do Nr 6 nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr III/18/06
Rady Gminy Ryjewo
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. „i” ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity
tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi
zmianami), oraz art. 179–184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Ryjewo uchwala,
co następuje:
§1
1. Uchwala się dochody budżetu gminy na rok 2007 w
wysokości 11.413.146,– zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1*.
2. Dochody uchwalone w § 1 ust. 1 obejmują:
1) dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.515.970,– zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 12*,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości 42.000,– zł.
§2
1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na rok 2007 w
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innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2007 rok – zgodnie z
załącznikiem Nr 15*.

wysokości 12.058.146,– zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 2*.
2. Wydatki uchwalone w § 2 ust. 1 obejmują:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 2.515.970,– zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12*,
2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 32.000,– zł, oraz na zwalczanie
narkomanii w kwocie 10.000,– zł.
3) wydatki majątkowe na kwotę 1.158.300,– zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3*.
4) odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 9.277,– zł.

Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu na koniec
roku budżetowego i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań – zgodnie z załącznikiem Nr 16*.

§3

§ 14

Uchwala się przychody budżetu gminy na kwotę
1.500.000,– zł i rozchody budżetu gminy na kwotę
855.000,– zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5*.

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 38.785,– zł, co
stanowi 0,32% wydatków budżetu gminy.

§4
Ustala się źródła pokrycia deficytu w budżecie gminy
na kwotę 645.000,– zł oraz rozchodów budżetu gminy w
wysokości 855.000,– zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4*.
§5

§ 12
Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków strukturalnych i Unii Europejskiej – zgodnie
z załącznikiem Nr 7*.
§ 13

§ 15
Tworzy się rezerwę celową w kwocie 80.000,– zł, co
stanowi 0,66% wydatków budżetu gminy – w tym na:
1) wydatki jednostek pomocniczych gminy – 9.000,– zł.
2) na realizację programów współfinansowanych ze
środków unijnych – 71.000,– zł.

Uchwala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2007, 2008 i 2009 zgodnie
z załącznikiem Nr 6*.

Upoważnia się jednostki pomocnicze do prowadzenia
gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

§6

§ 17

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów
budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8*.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów
i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
budżetowego deficytu budżetowego gminy do wysokości
300.000,– zł.

§7
Uchwala się plan przychodów i wydatków funduszu
celowego – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na rok 2007 – zgodnie z załącznikiem
Nr 9*.
§8
Uchwala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej
dla Zakładu Budżetowego „Pomezania” w wysokości
122.832,– zł, szczegółowy wykaz dotacji stanowi załącznik Nr 10*.
§9
Uchwala się dotacje dla innych podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu oświaty i wychowania
oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 377.220,– zł, szczegółowy wykaz stanowi załącznik
Nr 11*.
§ 10

§ 16

§ 18
Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań:
1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze
środków Unii Europejskiej oraz zadania wynikające z
kontraktów wojewódzkich zawartych między samorządem województwa a gminą,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 19
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian
w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między
działami.
§ 20
Upoważnia się Wójta Gminy do przenoszenia wydatków z rezerwy ogólnej zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.

Uchwala się wydatki związane z realizacją zadań
wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego własnych
zadań na kwotę 38.949,– zł – zgodnie z załącznikiem
Nr 14*.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych
środków na rachunkach lokat bankowych.

§ 11

§ 22

Ustala się plan finansowy dochodów związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym na:

§ 21
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1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 300.000,– zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
oraz planowanych rozchodów budżetu gminy do
kwoty 1.500.000,– zł.
§ 23

1356
UCHWAŁA Nr III/15/06
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Zima
* Zalączników od nr 1 do Nr 16 nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr III/29/2006
Rady Gminy w Smołdzinie
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/118/2006 Rady
Gminy w Smołdzinie z dnia 07 sierpnia 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego – Gminy
Smołdzino z Gminą Ustka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004
r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr
172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; Dz.U z 2006 r. Nr 17
poz. 128 Nr 181 poz. 1337) Rada Gminy w Smołdzinie
uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się uchwałę Nr XXV/118/2006 Rady Gminy w
Smołdzinie z dnia 07 sierpnia 2006 r. w sprawie porozumienia międzygminnego – Gminy Smołdzino z Gminą
Ustka.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Smołdzinie.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Ziółkowski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i e ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./
oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/
oraz uchwały Nr XLVI/293/06 Rady Gminy Koczała z dnia
29 września 2006 roku w sprawie procedury uchwalania
budżetu Gminy Koczała oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu – Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.590.111 zł
z tego:
1) dochody z podatków i opłat 1.334.756 zł
2) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa 884.400 zł
3) dochody z majątku gminy 263.530 zł
4) pozostałe dochody własne 563.648 zł
5) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy 182.680 zł
6) subwencje ogólne z budżetu państwa
3.305.230 zł
w tym:
— część oświatowa subwencji 2.075.991 zł
— część wyrównawcza subwencji 1.216.872 zł
— część równoważąca subwencji 12.367 zł
7) środki pozyskane do budżetu z innych źródeł
67.737 zł
8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
bieżące zlecone gminie z zakresu administracji
rządowej 1.988.130 zł
Podział dochodów wg działów zawiera załącznik Nr 1*
szczegółowy podział dochodów wg rozdziałów i źródeł
zawiera załącznik Nr 2* i 4* do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.810.319 zł
w tym:
— na realizację zadań bieżących zleconych gminie z
zakresu administracji rządowej 1.988.130 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
154.819 zł
— wydatki własne bieżące gminy 5.792.137 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
3.251.670 zł
b) dotacje 391.500 zł
c) odsetki z tytułu obsługi długu jednostki samorządu 113.873 zł terytorialnego
— wydatki majątkowe gminy 1.030.052 zł
zgodnie z załącznikami Nr 3*, 8*, 10*, 11* do niniejszej uchwały.
§2
1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
52.000 zł
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2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów
alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii w kwocie
52.000 zł
§3
Ustala się wysokość zobowiązań przypadających do
spłaty 2007 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań w
kwocie 404.927 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7* do niniejszej uchwały.
§4
Deficyt budżetu, określa się w kwocie 220.208 zł
Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 14*.
§5
Ustala się dochody i wydatki zlecone gminie z zakresu
administracji rządowej w kwocie 1.988.130 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9*.
§6
Ustala się dochody i wydatki – zakładów budżetowych
— przychody 2.026.752zł
— wydatki 2.031.652 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10*.
§7
Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji
kultury w wysokości 238.800 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11*.
§8
Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie
32.700 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12*.
§9
Ustala się przychody i wydatki funduszu celowego
— przychody 14.100 zł
— wydatki 18.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13*.
§ 10
Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2007 oraz limity
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa
się w załączniku Nr 8*.
§ 11
Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2006 rok z
tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji papierów wartościowych równy jest kwocie 1.720.306 zł co przedstawia
załącznik Nr 7*.
§ 12
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów
krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy, na
pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu
gminy do kwoty 400.000 zł
§ 13
Upoważnia się Wójta Gminy do:
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1. Samodzielnego zaciągania zobowiązań w roku 2007
do kwoty 500.000 zł
2. Dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających
na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i
paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
3. Przekazania uprawnień do dokonywania zmian w
budżecie, w zakresie określonym w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Mariusz Patejuk
* Załączników od Nr 1 do Nr 14 nie publikuje się

1357
UCHWAŁA Nr IV/15/2006
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma
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 zmianami: z
2002 r.: Dz.U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z
2003 r.: Nr 80 poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102,
poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17 poz. 128; Nr 181
poz. 1337) oraz 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 zmianami: z 2005 r. Dz. U. Nr 169,
poz. 1420, z 2006: Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708;
Nr 170, poz. 1217 i 1218; Nr 187 poz. 1381) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości
16.440.303,–zł, zgodnie z załącznikiem nr 1*.
§2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości
17.880.303,–zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. (2a–
wydatki budżetu w podziale rzeczowym)*
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2007– 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 r.) *
§3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.440.000,– zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętego kredytu w kwocie – 500.000 zł
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2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,
wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie – 940.000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.010.000,– zł oraz rozchody w wysokości
570.000,– zł, zgodnie z załącznikiem nr 4*.
§4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 175.000,–zł,
2) celową w wysokości – 66.100,–zł,
z przeznaczeniem na realizację inicjatyw sołeckich.
§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 z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6*.
§6
1. Ustala się dochody w kwocie 65.000,– zł z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 62.000,–zł na realizację
zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,– zł na realizację
zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
§7
1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji
kultury na łączną kwotę 277.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7*
2. Ustala się dotacje przedmiotowe na łączną kwotę
40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8*.
§8
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokości:
1) przychody – 11.000 zł
2) wydatki – 11.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9*.
§9
Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji
budżetowej,
2) zaciągania kredytu na pokrycie deficytu budżetu
gminy na kwotę 500.000,– zł
3) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
(2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 r.
na łączną kwotę 500.000,– zł,

4) spłaty zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek
oraz spłaty odsetek od pożyczek.
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11
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
Marek Wołoszyk
* Załączników od Nr 1 do Nr 9 nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr IV/15/06
Rady Gminy Człuchów
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów 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 31.390.379 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1* i 1a*.
§2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30.823.329 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 197.582 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 4*.
§3
1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 567.050 zł
oraz przychody w kwocie 150.000 zł przeznacza się
na:
— planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie –
717.050 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 150.000 zł, rozchody w wysokości 717.050 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 5*.
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§4
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości
223.642 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
§5
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
zgodnie z załącznikiem nr 6*.
§6
1. Ustala się dochody w kwocie 103.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 95.000 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§7
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
– 172.000 zł,
2) innych podmiotów w wysokości – 5.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7*.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych na łączną kwotę – 85.000 zł, zgodnie
załącznikiem nr 8*.

kające 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 500.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków w toku wykonywania budżetu polegających na przenoszeniu
wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych
gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w
planie wydatków,
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej
kwoty 50.000 zł,
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji
do łącznej kwoty 100.000 zł,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 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.
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Bachan

§8
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokości:
1) przychody – 65.000 zł,
2) wydatki – 65.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9* i 9a*.
§9
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w
kwocie 250.000 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek – w kwocie
717.050 zł.
§ 10
Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości
23.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10*.

* Załączników od Nr 1 do Nr 10 nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr IV/12/2006
Rady Gminy Osiek
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz
lit. „i”, art. 51, art. 57. art. 78 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. 166, 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 Osiek uchwala, co następuje:

§ 11

§1

Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości 250.000 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 wyni-

Dochody budżetu gminy w wysokości 5.580.819 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1*.
Kwota nadwyżki budżetu w wysokości 204.000 zł
przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych
pożyczek.
§2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 5.376.819 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2*.
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2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2005–2007 zgodnie z załącznikiem nr 3*.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4*.
§3
1. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w
wysokości 204.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5*.
§4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 7.000 zł,

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* 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 100.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§5

§ 11

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem
nr 6*.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Osiek.

§6
1. Ustala się dochody w kwocie 55.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 53.000 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. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
– 76.740 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7*.
§8
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości:
1) przychody – 1.500 zł,
2) wydatki – 6.200 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8*.
§9
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do
kwoty 800.00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościo–wych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów – do kwoty 800.000zł.
§ 10
Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
800.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:

§ 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
Jerzy Kłos
* Załączników od Nr 1 do nr 8 nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr IV/14/2006
Rady Gminy Osiek
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany statutu gminy Osiek
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 zm.) Rada Gminy Osiek
uchwala co następuje:
§1
W Statucie Gminy Osiek uchwalonym uchwałą Rady
Nr IV/32/2003 Rady Gminy Osiek z dnia 10 marca
2003 roku (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego Nr 58,
poz. 894) wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się wykaz jednostek organizacyjnych Gminy
Osiek, o których mowa w § 5 ust. 1 i stanowiącym
załącznik nr 1 do Statutu, nadając mu brzmienie jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Kłos
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/14/2006
Rady Gminy Osiek
z dnia 28 grudnia 2006r.
Załącznik Nr 1
do Statutu Gminy Osiek

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostką kieruje

1.

Zespół Szkół Publicznych w Osieku

2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

3.

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku

Kierownik

4.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku

Kierownik
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UCHWAŁA Nr III/18/06
Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 177, poz. 1725, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 177, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 1337) oraz
art. 165, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2 oraz art. 195
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 249 poz. 2104, zm. Dz.
U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z
2006 r. Nr 129, poz. 902) oraz ustawy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z póź. zm.)
§1

Dyrektor ZSP
Kierownik GOPS

§4
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z załącznikiem Nr 4*.
§5
Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w
2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5*.
§6
Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem
Nr 6*.
§7
Ustala się dotacje podmiotowe w wysokości
13.000,00 zł. dla:
— gminnych instytucji kultury na kwotę 13.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 7*.
§8
Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń
na sprzedaż alkoholu w wysokości 200.000,00 zł oraz
wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w
wysokości 200.000,00 zł.

1) Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007 w
wysokości 29.301.480,00
zgodnie z załącznikiem Nr 1*
2) Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2007 w
wysokości 29.301.480,00
zgodnie z załącznikiem Nr 2*

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i nie należące do
sektora finansów publicznych na kwotę 40.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 8*.

§2

§ 10

Ustala się rezerwę ogólną i rezerwę celową w wysokości 247.000,00 z tego:
a) rezerwę ogólną 12.000,00
b) rezerwę celową na wydatki sołectw 235.000,00

Ustala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Kościerzyna na lata 2007–2013 stanowiący załącznik Nr 9*.

§3

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających
na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami;

Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy ma rok
2007 zgodnie z załącznikiem Nr 3*

§9

§ 11
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2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych na pokrycie występującego w ciągu
roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 2.500.000,00zł;
3) przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień
planowanych wydatków miedzy paragrafami w ramach
rozdziałów;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5) zaciągania zobowiązań do finansowania wydatków z
tych limitów na Wieloletni Plan Inwestycyjny w latach
i kwotach – jak w załączniku Nr 9*.
6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w
2008 roku.
§ 12
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 i
obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Kościerzyna podana do
publicznej wiadomości.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Szulist
* Załączników od Nr 1 do nr 9 nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr 22/2006
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2007
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, 9 lit. „d” ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. z
2001 r. Dz.U. 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. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm./ – Rada Miejska w Nowym Stawie
uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 17.422.053 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1*.
§2
1. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 16.695.633 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 miasta i gminy w wysokości
726.420 zł przeznacza się na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie
684.140 zł
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie
42.280 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 0 zł
oraz rozchody w wysokości 726.420 zł zgodnie z
załącznikiem nr 4*.
§4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 37.600 zł
2. celową w wysokości 0 zł
§5
Określa się prognozę długu publicznego zgodnie z
załącznikiem nr 5*.
§6
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 pomocą
finansową udzielaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7*.
3. Ustala się wpłatę jednostki w wysokości
5.000 zł
na fundusz wsparcia Policji, o której mowa w ustawie
o Policji z dnia 06.04.1990 r.
§7
1. Ustala się dochody w kwocie 66.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.500 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1.000 zł
§8
1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu
budżetowego w kwotach:
— przychody 2.959.650 zł
— wydatki 2.804.228 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8*
§9
1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – Administracji Domów Mieszkalnych w Nowym
Stawie z tytułu dopłaty do remontów zapobiegawczych w budynkach mieszkalnych położonych na
terenie miasta Nowy Staw w wysokości 159.650 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9*
2. Ustala się zakres dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakładzie budżetowym – Administracji Domów Mieszkalnych w Nowym
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Stawie w kwocie 50.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10*
3. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji
kultury na łączną kwotę 773.200 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11*.
4. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych na łączną kwotę
25.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 12*.
§ 10
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości:
— przychody 52.000 zł
— wydatk 75.770 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13*.
§ 11
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 350.000 zł
§ 12
Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Staw do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości 350.000 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 załączniku nr 3*,
3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie
przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie tego samego działu klasyfikacji
budżetowej,
4) dysponowania rezerwą budżetową określoną w § 4
niniejszej uchwały,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta i gminy.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Nowym Stawie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar Kalinowski
* Załączników od Nr 1 do Nr 13 nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr III/17/06
Rady Miejskiej W Kwidzynie
z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kwidzyna 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, z 2002r
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128/ 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, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708/ Rada Miejska w Kwidzynie
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości
96.397.252zł zgodnie z załącznikiem nr 1*.
§2
1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości
95.452.487zł, 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 limity wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w całości w roku 2007 zgodnie z załącznikiem nr 3a*.
§3
1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 944.765zł
przeznacza się na spłatę rat kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.124.000zł
oraz rozchody w wysokości 6.068.765zł zgodnie z
załącznikiem nr 4*.
§4
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 z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6*.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7*.
§5
1. Ustala się dochody w kwocie 580.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 563.000zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
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2. Ustala się wydatki w kwocie 17.000zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§6
Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu
budżetowego: przychody 912.665zł, wydatki 912.968zł
zgodnie z załącznikiem nr 8*.
§7
1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Przedszkola
Integracyjnego z tytułu dopłaty do kosztów pobytu
dzieci w przedszkolu w wysokości 735.665zł zgodnie
z załącznikiem nr 9*.
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
3.181.658zł,
2) działających na terenie miasta publicznych i
niepublicznych przedszkoli i szkół w wysokości
3.196.387zł,
3) zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 154.000zł
zgodnie z załącznikiem nr 10*.
3. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i nie należące
do sektora finansów publicznych na łączną kwotę
2.721.760zł zgodnie z załącznikiem nr 11*.
§8
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokości:
1) przychody – 850.000zł,
2) wydatki – 850.000zł zgodnie z załącznikiem nr 12*.
§9
Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.000.000zł.
§ 10
1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 217zł miesięcznie na 1 dziecko w przedszkolu
publicznym.
2. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla Przedszkola Integracyjnego w wysokości 190% stawki w
przedszkolu publicznym.
3. Dotację dla Przedszkola Integracyjnego ustala się
według stanu zapisanych dzieci na dzień 30 września
2006 r.
4. Ustala się wysokość dotacji celowej na jedno dziecko,
dla osób prowadzących niepubliczne żłobki w wysokości 442zł miesięcznie.
§ 11
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku
nr 3*,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
gminy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kwidzynie
Kazimierz Gorlewicz
* Załączników do Nr 1 do Nr 12 nie publikuje się

1364
UCHWAŁA Nr III/20/06
Rady Miejskiej W Kwidzynie
z dnia 21 grudnia 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla
studentów – mieszkańców Kwidzyna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a 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;
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z
2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17
poz. 128; Nr 181 poz. 1337) uchwala się, co następuje:
§1
W uchwale nr XXXIII/268/05 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów
dla studentów –mieszkańców Kwidzyna, zmienionej
uchwałą Nr XLVI/347/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„1. studentów studiów dziennych ubiegających się o
stypendium zwyczajne jest zameldowanie na pobyt
stały na terenie miasta Kwidzyna oraz udokumentowanie:
1) sytuacji materialnej rodziny za okres sześciu miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
Dochód brutto, na osobę w rodzinie musi kształtować się poniżej minimalnego wynagrodzenia
publikowanego przez GUS, wg stanu na dzień
składania wniosku i nie obejmuje dochodów uzyskanych przez studenta;
2) wyników w nauce za ostatni semestr na podstawie
potwierdzonej za zgodność kserokopii karty egzaminacyjnej – średnia ocen z egzaminów nie niższa
niż 4,0 i wszystkie oceny pozytywne;
3) przez studentów I roku przyjęcia na studia
wyższe;
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4) przez studenta I roku wyników w nauce na podstawie potwierdzonej za zgodność kserokopii
świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
– średnia ocen nie niższa niż 4,5;
lub”
2) w § 4 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. studentów I roku studiów dziennych jest uzyskanie nagrody w postaci indeksu wyższej uczelni
za zdobycie tytułu laureata olimpiady przedmiotowej
oraz:
1) spełnienia warunku określonego w ust. 1 pkt 3;
2) zameldowanie na pobyt stały w Kwidzynie;”
3) w § 5 Regulaminu dodaje się ust. 9 o treści:
„9) Wnioski o stypendium zwyczajne na rok akademicki 2006/2007 na okres od stycznia do czerwca
2007 r. można składać w terminie 20 dni od dnia
wejścia w życie niniejszej uchwały.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Kwidzyna.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie w ciągu
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kwidzynie
Kazimierz Gorlewicz
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UCHWAŁA Nr III/22/06
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony
rezerwatu przyrody Kwidzyńskie Ostnice.
Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880, ze zmianami: z 2004 r.: M.P. Nr 44 poz.779, z
2005 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 954, Dz. U. Nr 130 poz. 1087,
M.P. Nr 62 poz.861) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala
co następuje:
§1
Opiniuje się pozytywnie projekt planu ochrony rezerwatu przyrody Kwidzyńskie Ostnice uznanego za rezerwat
przyrody.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kwidzynie
Kazimierz Gorlewicz

Poz. 1364, 1365, 1366 i 1367

1366
UCHWAŁA Nr III/23/06
Rady Miejskiej w Kwidzynie
Z dnia 21 grudnia 2006 r.
o zmianie Uchwały Nr XXXII/222/93 z dnia 8 października 1993 r. Rady Miejskiej w Kwidzynie „w sprawie
uznania niektórych tworów natury za pomniki przyrody”
Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, ze
zmianą: z 2005 r. Dz. U. Nr 113, poz. 954 oraz Dz. U. Nr
130, poz. 1087), Rada Miejska w Kwidzynie uchwala co
następuje:
§1
Znosi się formę ochrony przyrody ustanowioną Uchwałą Nr XXXII/222/93 z dnia 8 października 1993 r. Rady
Miejskiej w Kwidzynie w sprawie uznania niektórych
tworów natury za pomniki przyrody, z pomnika przyrody
– drzewo kasztanowiec (Aesculus hippocastanum) o
obwodzie pnia 318 cm, znajdującego się przy ul. Malborskiej w Kwidzynie, oznaczonego nr 67/93 w wojewódzkim
rejestrze pomników przyrody, wyszczególnionego w pkt 4,
części I „Wykazu drzew uznanych za pomniki przyrody”
stanowiącego załącznik nr 1 do ww. Uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Kwidzyna.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kwidzynie
Kazimierz Gorlewicz
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UCHWAŁA Nr III/28/06
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod
nazwą Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej.
Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45
poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170
poz. 1217, Nr 170 poz. 1218) w związku z art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,zmiany:
Dz.U.z2002 r.Nr23poz. 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
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2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Z
2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z
2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się,
co następuje:

Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność Zakładu i
reprezentowanie go na zewnątrz.

§1

1368

Nadaje się statut jednostce budżetowej pod nazwą
Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kwidzynie
Kazimierz Gorlewicz
Załącznik
do Uchwały Nr III/28/06
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 21 grudnia 2006 r.
Statut jednostki budżetowej pod nazwą Zakład do
spraw Infrastuktury Miejskiej
§1

UCHWAŁA Nr IV/21/06
Rady Gminy Somonino
z dnia 28 grudzień 2006 r.
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Somonino 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; z 2002 r. Dz. U.
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 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) 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, Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i
Nr 104, poz. 708). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1

Jednostka budżetowa pod nazwą Zakład do spraw
Infrastruktury Miejskiej zwany dalej w skrócie Zakładem
jest jednostką organizacyjną gminy miejskiej Kwidzyn.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości
27.172.453,– zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1* stanowiącym integralną
część niniejszej uchwały.

§2

§2

Siedzibą Zakładu jest Miasto Kwidzyn.
§3
Obszarem działania Zakładu jest Miasto Kwidzyn.
§4
1. Przedmiotem podstawowej działalności Zakładu
jest:
1) zarządzanie cmentarzem komunalnym,
2) zarządzanie targowiskami miejskimi i szaletami
miejskimi,
3) pobieranie opłaty targowej.
2. Przedmiotem dodatkowej działalności Zakładu jest
realizowanie obowiązków podmiotu wynikających z
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia
2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. Nr 56 poz. 544)

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości
32.266.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2* stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z
załącznikiem nr 3*
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie
z załącznikiem nr 4* stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5*
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§3

Działalość Zakładu jest finansowana z budżetu Gminy
Miejskiej Kwidzyn.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.074.842
zł, oraz rozchody w wysokości 981.295 zł, godnie z
załącznikiem nr 6* stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały.
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.093.547 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§7

§4

§5
Zakładem kieruje Dyrektor.
§6

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny
plan finansowy opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora.

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 220.000 zł,
2) celową w wysokości – 24.000 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań sołeckich.
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§5
1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w wysokości
6.491.200 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7* stanowiącym integralną
część niniejszej uchwały.
oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w wysokości 6.459.200 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8* stanowiącym integralną
część niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9* stanowiącym
integralną część niniejszej uchwały.
§6
1. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 110.000 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§7
Ustala się dotacje w wysokości 789.904 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10* stanowiącym integralną
część niniejszej uchwały.
§8
Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 24.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11* stanowiącym integralną
część niniejszej uchwały.
§9
Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu
budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 12* stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 10
Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów
własnych jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr
13* stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 11
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z załącznikiem nr 14* stanowiącym integralną
część niniejszej uchwały.
§ 12
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w
kwocie 150.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w
kwocie 5.093.547 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie
981.295 zł.
§ 13
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości 150.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne, 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 1.100.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
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.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Regliński
* Załączników od Nr 1 do Nr 14 nie publikuje się
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Porozumienie
zawarte w dniu 9 stycznia 2007 r.
pomiędzy Zarządem Powiatu Starogardzkiego a
Burmistrzem Czarnej Wody w sprawie zarządzania
drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Czarna Woda.
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 204
poz. 2086), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.
1592 ze zm.) i art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 08.03.1990 o
samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591.
ze zm.) Strony w osobach:

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 86

Poz. 1369

— 5886 —

1. Sławomir Neumann – Starosta Starogardzki
2. Kazimierz Chyła – Wicestarosta Starogardzki
działających w imieniu Zarządu Powiatu Starogardzkiego, jako zarządcy dróg powiatowych
a
1. Jan Grzonka – Burmistrz Miasta działający jako
zarządca dróg gminnych

01.2007 do dnia 31.12.2007 r.
2. Każda ze stron niniejszego porozumienia może je rozwiązać w całości lub w części za jednomiesięcznym
wypowiedzeniem dokonanym na piśmie.
2. Porozumienie może zostać przedłużone aneksem na
lata następne.
§6
Porozumienie wchodzi w życie z dniem 01.01.2007 r.
§7

ustalają co następuje:
§1
Zarząd Powiatu Starogardzkiego powierza, a Burmistrz
Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie przyjmuje prowadzenie robót utrzymaniowych i konserwacyjnych dotyczących
dróg powiatowych na obszarze tego miasta wymienionych
w zał.1
§2
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest:
1. Utrzymanie i konserwacja dróg wyszczególnionych
w § 1 według zakresu rzeczowego określonego w
załączniku nr 2
Po każdym kwartale realizacji porozumienia Burmistrz przedstawi sprawozdanie rzeczowo –
finansowe, a do 10 stycznia następnego roku – sprawozdanie roczne za rok miniony.
§3
1. Prowadzenie powierzonych spraw określonych
w § 1 będzie finansowane zabezpieczonymi na ten cel
środkami przekazywanymi przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego stronie przyjmującej prowadzenie tych
prac w proporcjonalnych ratach płatnych w terminie
do 15 każdego miesiąca.
2. Na rok 2007 na utrzymanie i ochronę dróg objętych
niniejszym porozumieniem przewidziano w budżecie
Powiatu Starogardzkiego środki finansowe w wysokości 50.000,0 zł. słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.
3. Powyższa kwota równa jest iloczynowi ilości km dróg
powiatowych w mieście i stawki wynikającej z kwoty
ustalonej w budżecie Powiatu na utrzymanie dróg.
4. W przypadku zmiany dochodów budżetu powiatu
kwota wymieniona w pkt.2 może ulec zmianie.
5. Zarząd Powiatu Starogardzkiego zastrzega sobie
prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania
ocen prowadzenia spraw wymienionych w § 2 niniejszego porozumienia, według kryteriów legalności,
celowości i gospodarności.
6. Realizacja robót będzie powierzana wyspecjalizowanym wykonawcom, w trybie ustawy o zamówieniach
publicznych.
§4
Odpowiedzialność za szkody poniesione przez użytkowników dróg objętych niniejszym porozumieniem, a
wywołane stanem nawierzchni jezdni i chodników ponosi
Gmina Miejska Czarna Woda.
§5
1. Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 01.

Treść niniejszego porozumienia zostanie ogłoszona w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Zarząd Powiatu
Starogardzkiego
Starosta
Sławomir Neuman

Burmistrz Miasta
Czarna Woda
Burmistrz
Jan Grzonka

Wicestarosta
Kazimierz Chyła

Załącznik nr 1
do „Porozumienia”
z dnia 9 stycznia 2007 r.
Wykaz dróg powiatowych na terenie miasta Czarna
Woda
1) Droga nr 2701G Czarna Woda– Bartel ul. Dworcowa
dług. 335 mb
2) droga nr 2722G Lubiki–Huta Kalna–Czarne dług.
6.113 mb
3) nr 2766G ul. Sosnowa dług. 702 mb
razem: 7.150 mb
Załącznik nr 2
do porozumienia
z dnia 9 stycznia 2007 r.
1. Przez utrzymanie i konserwację należy rozumieć
następujące czynności dotyczące:
a) jezdni i chodników
— bieżące naprawy ubytków jezdni ulepszonych,
likwidacja przełomów średnich i ciężkich w
zakresie pozwalającym zachowanie niezbędnego minimum bezpieczeństwa ruchu drogowego, naprawy lokalnych uszkodzeń chodników
stwarzających zagrożenie dla zdrowia i mienia
pieszych,
b) oczyszczania nawierzchni jezdni i chodników
— interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników po stwierdzeniu zanieczyszczeń mających
niekorzystny wpływ na środowisko i wygląd
estetyczny ulicy, w zależności od stopnia zanieczyszczenia będą usuwane mechanicznie lub
ręcznie z wywozem na wysypisko miejskie,
c) zachowania zieleni
— koszenie wysokich traw i chwastów, przycinka
krzewów i żywopłotów, wycinka sanitarna drzew
i krzewów z usuwaniem wiatrołomów, ewentu-
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alne uzupełnienia ubytków w zieleni poprzez
nowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych
oraz odtwarzanie trawników,
d) oznakowania pionowego i poziomego
— odnowa (regeneracja) istniejącego oznakowania
poziomego przynajmniej raz w roku w ramach
programu wiosennej estetyzacji dróg i ulic,
bieżące naprawy oznakowania pionowego z
wymianą wskutek zużycia lub uszkodzenia tarcz
znaków i wsporników nie nadających się do
renowacji, wprowadzanie zmian w oznakowaniu
poziomym i pionowym wynikających z projektów zatwierdzonych przez organ zarządzający
ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
e) utrzymanie odwodnienia pasów drogowych
— ścinanie zawyżonych poboczy
— odtwarzanie rowów przydrożnych
— oczyszczenia rowów melioracyjnych
— oczyszczanie wpustów ulicznych, osadników
studni rewizyjnych i przykanalików, wymiana
uszkodzonych elementów instalacji i ich wyprowadzeń – włazów, krat, kołnierzy, kręgów bet.
oraz ich skutków tzn. uszkodzenia jezdni, chodników zajętych rozkopowo,
f) utrzymania zimowego ulic
— likwidacja niekorzystnych zjawisk zimowych (śliskość, odśnieżanie)na podstawie opracowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg planu z.u.d.
uwzględniającego standardy prac zimowych i
uzyskanie założonych efektów, wywóz nadmiaru zgromadzonego na jezdniach i chodnikach
śniegu utrudniającego komunikację, oczyszczanie jezdni i chodników z zalegających pozostałości materiałów uszorstniających po ustaniu
warunków zimowych.
2. Gmina Miejska Czarna Woda otrzyma na utrzymanie
i konserwację 7,150 km ulic powiatowych 50.000,00
zł. słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł.
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Porozumienie
zawarte w dniu 9 stycznia 2007 r.
pomiędzy Zarządem Powiatu starogardzkiego, a
Burmistrzem Skarszew w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych
miasta Skarszewy
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 204
poz. 2086), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
nr 142 poz. 1592 ze zm.) i art. 8 ust. 2a ustawy z dnia
08.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r.
nr 142, poz. 1591. ze zm.) Strony w osobach:
1. Sławomir Neumann – Starosta Starogardzki
2. Kazimierz Chyła – Wicestarosta

działających w imieniu Zarządu Powiatu Starogardzkiego, jako zarządca dróg powiatowych
a
1. Dariusz Skalski – Burmistrz Miasta działający jako
zarządca dróg gminnych
ustalają co następuje:
§1
Zarząd Powiatu Starogardzkiego powierza a Burmistrz
Miasta w Skarszewach przyjmuje prowadzenie robót utrzymaniowych i konserwacyjnych dotyczących dróg powiatowych
na obszarze tego miasta wymienionych w zał.1
§2
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest:
1. Utrzymanie i konserwacja dróg wyszczególnionych
w § 1 według zakresu rzeczowego określonego w
załączniku nr 2.
Po każdym kwartale realizacji porozumienia Burmistrz
przedstawi sprawozdanie rzeczowo – finansowe, a do
10 stycznia następnego roku – sprawozdanie roczne
za rok miniony.
§3
1. Prowadzenie powierzonych spraw określonych
w § 1 będzie finansowane zabezpieczonymi na ten cel
środkami przekazywanymi przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego stronie przyjmującej prowadzenie tych
prac w proporcjonalnych ratach płatnych w terminie
do 15 każdego miesiąca.
2. Na rok 2007 na utrzymanie i ochronę dróg objętych
niniejszym porozumieniem przewidziano w budżecie
Powiatu Starogardzkiego środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł. słownie: sto tysięcy złotych.
3. Powyższa kwota równa jest iloczynowi ilości km dróg
powiatowych w mieście i stawki wynikającej z kwoty
ustalonej w budżecie Powiatu na utrzymanie dróg.
4. W przypadku zmiany dochodów budżetu powiatu
kwota wymieniona w pkt.2 może ulec zmianie.
5. Zarząd Powiatu Starogardzkiego zastrzega sobie
prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania
ocen prowadzenia spraw wymienionych w § 2 niniejszego porozumienia, według kryteriów legalności,
celowości i gospodarności.
6. Realizacja robót będzie powierzana wyspecjalizowanym wykonawcom, w trybie ustawy o zamówieniach
publicznych.
§4
Odpowiedzialność za szkody poniesione przez użytkowników dróg objętych niniejszym porozumieniem, a
wywołane stanem nawierzchni jezdni i chodników ponosi
Gmina Skarszewy.
§5
1. Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia
01.01.2007 do dnia 31.12.2007 r.
2. Każda ze stron niniejszego porozumienia może je rozwiązać w całości lub w części za jednomiesięcznym
wypowiedzeniem dokonanym na piśmie.
3. Porozumienie może zostać przedłużone aneksem na
lata następne. Ze względu na konieczność prowadze-
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nia akcji zimowej powyższy aneks należy podpisać w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego.
§6
Porozumienie wchodzi w życie z dniem 01.01.2007 r.
§7
Treść niniejszego porozumienia zostanie ogłoszona w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Zarząd Powiatu
Starogardzkiego
Starosta
Sławomir Neuman
Wicestarosta
Kazimierz Chyła
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Burmistrz
Miasta Skarszewy
Burmistrz
Dariusz Skalski

Załącznik nr 1
do porozumienia
z dnia 9 stycznia 2007 r.
Wykaz dróg powiatowych na terenie miasta Skarszewy
1) nr 2207G ul. Gdańska – dł. 0,790 km
ul. Młyńska – dł. 0,627 km
ul. Kościuszki – dł. 0,732 km
2) nr 2212G ul. Kamierowska – dł. 1,214 km
3) nr 2703G ul. Kleszczewska – dł. 3,020 km
4) nr 2707G ul. Starogardzka – dł. 0,256 km
5) nr 2763G: ul. Hallera – dł. 0,227 km
ul. Wybickiego – dł. 0,307 km
ul. Chojnicka – dł. 2,905 km
6) nr 2764G ul. Drogowców – dł. 1,402 km
7) nr 2765G ul. Dworcowa – dł. 0,862 km
8) nr 22810G Skarszewy – Kamierowo – dł. 2,860 km
razem:dł. – 12,342 km
Załącznik nr 2
do porozumienia
z dnia 9 stycznia 2007 r.
1. Przez utrzymanie i konserwację należy rozumieć
następujące czynności dotyczące:
a) jezdni i chodników
— bieżące naprawy ubytków jezdni ulepszonych,
likwidacja przełomów średnich i ciężkich w
zakresie pozwalającym zachowanie niezbędnego minimum bezpieczeństwa ruchu drogowego, naprawy lokalnych uszkodzeń chodników
stwarzających zagrożenie dla zdrowia i mienia
pieszych,
b) oczyszczania nawierzchni jezdni i chodników
— interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników po stwierdzeniu zanieczyszczeń mających
niekorzystny wpływ na środowisko i wygląd
estetyczny ulicy, w zależności od stopnia zanieczyszczenia będą usuwane mechanicznie lub
ręcznie z wywozem na wysypisko miejskie,
c) zachowania zieleni

— koszenie wysokich traw i chwastów, przycinka
krzewów i żywopłotów, wycinka sanitarna drzew
i krzewów z usuwaniem wiatrołomów, ewentualne uzupełnienia ubytków w zieleni poprzez
nowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych
oraz odtwarzanie trawników,
d) oznakowania pionowego i poziomego
— odnowa (regeneracja) istniejącego oznakowania
poziomego przynajmniej raz w roku w ramach
programu wiosennej estetyzacji dróg i ulic,
bieżące naprawy oznakowania pionowego z
wymianą wskutek zużycia lub uszkodzenia tarcz
znaków i wsporników nie nadających się do
renowacji, wprowadzanie zmian w oznakowaniu
poziomym i pionowym wynikających z projektów zatwierdzonych przez organ zarządzający
ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
— utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ciągu ul.
Młyńskiej
e) utrzymanie odwodnienia pasów drogowych
— ścinanie zawyżonych poboczy
— odtwarzanie rowów przydrożnych
— oczyszczenia rowów melioracyjnych
— oczyszczanie wpustów ulicznych, osadników
studni rewizyjnych i przykanalików, wymiana
uszkodzonych elementów instalacji i ich wyprowadzeń – włazów, krat, kołnierzy, kręgów bet.
oraz ich skutków tzn. uszkodzenia jezdni, chodników zajętych rozkopowo,
f) utrzymania zimowego ulic
— likwidacja niekorzystnych zjawisk zimowych (śliskość, odśnieżanie)na podstawie opracowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg planu z.u.d.
uwzględniającego standardy prac zimowych i
uzyskanie założonych efektów, wywóz nadmiaru zgromadzonego na jezdniach i chodnikach
śniegu utrudniającego komunikację, oczyszczanie jezdni i chodników z zalegających pozostałości materiałów uszorstniających po ustaniu
warunków zimowych.
2. Gmina Skarszewy otrzyma na utrzymanie i konserwację 12,342 km ulic powiatowych – 100.000,00 zł.
słownie: sto tysięcy złotych.

1371
Porozumienie
zawarte w dniu 9 stycznia 2007 r.
pomiędzy Zarządem Powiatu Starogardzkiego a Wójtem Gminy Lubichowo w sprawie zarządzania drogą
powiatową nr 2712G Radziejewo – Szteklin – Lubichowo.
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 204
poz. 2086), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.
1592 ze zm.) i art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 08.03.1990 o
samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591.
ze zm.) Strony w osobach:
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1. Sławomir Neumann – Starosta Starogardzki
2. Kazimierz Chyła – Wicestarosta
działających w imieniu Zarządu Powiatu Starogardzkiego, jako zarządcy dróg powiatowych
a
1. dr. Sławomir Bieliński – Wójt Gminy Lubichowo
działający jako zarządca dróg gminnych
ustalają co następuje:

§5
1. Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 01.
01.2007 do dnia 31.12.2007 r.
2. Każda ze stron niniejszego porozumienia może je rozwiązać w całości lub w części za jednomiesięcznym
wypowiedzeniem dokonanym na piśmie.
3. Porozumienie może zostać przedłużone aneksem na
lata następne.
§6
Porozumienie wchodzi w życie z dniem 01.01.2007 r.

§1

§7

Zarząd Powiatu Starogardzkiego powierza, a Wójt
Gminy w Lubichowie przyjmuje prowadzenie robót
utrzymaniowych i konserwacyjnych dotyczących drogi
powiatowej nr 2712G na obszarze gminy Zblewo i gminy
Lubichowo określonej w zał. nr 1

Treść niniejszego porozumienia zostanie ogłoszona w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§2
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest:
1. Utrzymanie i konserwacja drogi wyszczególnionej w §
1 według zakresu rzeczowego określonego w załączniku nr 2
Po każdym kwartale realizacji porozumienia Wójt
przedstawi sprawozdanie rzeczowo – finansowe, a do
10 stycznia następnego roku – sprawozdanie roczne
za rok miniony.

Zarząd Powiatu
Starogardzkiego
Starosta
Sławomir Neuman

Wójt Gminy
Lubichowo
Sławomir Bieliński

Wicestarosta
Kazimierz Chyła
Załącznik nr 1
do „Porozumienia”
z dnia 9 stycznia 2007 r.

§3
1. Prowadzenie powierzonych spraw określonych w §
1 będzie finansowane zabezpieczonymi na ten cel
środkami przekazywanymi przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego stronie przyjmującej prowadzenie tych
prac w proporcjonalnych ratach płatnych w terminie
do 15 każdego miesiąca.
2. Na rok 2007 na utrzymanie i ochronę drogi objętej
niniejszym porozumieniem przewidziano w budżecie
Powiatu Starogardzkiego środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł. słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych.
3. Powyższa kwota równa jest iloczynowi ilości km dróg
powiatowych w mieście i stawki wynikającej z kwoty
ustalonej w budżecie Powiatu na utrzymanie dróg.
4. W przypadku zmiany dochodów budżetu powiatu
kwota wymieniona w pkt.2 może ulec zmianie.
5. Zarząd Powiatu Starogardzkiego zastrzega sobie
prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania
ocen prowadzenia spraw wymienionych w § 2 niniejszego porozumienia, według kryteriów legalności,
celowości i gospodarności.
6. Realizacja robót będzie powierzana wyspecjalizowanym wykonawcom, w trybie ustawy o zamówieniach
publicznych.
§4
Odpowiedzialność za szkody poniesione przez użytkowników dróg objętych niniejszym porozumieniem, a
wywołane stanem nawierzchni jezdni i chodników ponosi
Gmina Lubichowo

Droga powiatowa nr 2712 G Radziejewo – Szteklin
– Lubichowo
długość drogi na terenie gminy Zblewo – 1,7 km o
nawierzchni gruntowej
długość drogi na terenie gminy Lubichowo – 4,9 km o
nawierzchni gruntowej
— 2,6 km o nawierzchni bitumicznej
razem: – 9,2 km
Załącznik nr 2
do porozumienia
z dnia 9 stycznia 2007 r.
1. Przez utrzymanie i konserwację należy rozumieć
następujące czynności dotyczące:
a) jezdni i chodników
— bieżące naprawy ubytków jezdni ulepszonych,
likwidacja przełomów średnich i ciężkich w
zakresie pozwalającym zachowanie niezbędnego minimum bezpieczeństwa ruchu drogowego, naprawy lokalnych uszkodzeń chodników
stwarzających zagrożenie dla zdrowia i mienia
pieszych,
b) oczyszczania nawierzchni jezdni i chodników
— interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników
po stwierdzeniu zanieczyszczeń mających
niekorzystny wpływ na środowisko i wygląd
estetyczny ulicy, w zależności od stopnia zanieczyszczenia będą usuwane mechanicznie lub
ręcznie z wywozem na wysypisko miejskie,
c) zachowania zieleni
— koszenie wysokich traw i chwastów, przycinka
krzewów i żywopłotów, wycinka sanitarna drzew
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i krzewów z usuwaniem wiatrołomów, ewentualne uzupełnienia ubytków w zieleni poprzez
nowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych
oraz odtwarzanie trawników,
d) oznakowania pionowego i poziomego
— odnowa (regeneracja) istniejącego oznakowania
poziomego przynajmniej raz w roku w ramach
programu wiosennej estetyzacji dróg i ulic,
bieżące naprawy oznakowania pionowego z
wymianą wskutek zużycia lub uszkodzenia tarcz
znaków i wsporników nie nadających się do
renowacji, wprowadzanie zmian w oznakowaniu
poziomym i pionowym wynikających z projektów zatwierdzonych przez organ zarządzający
ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
e) utrzymanie odwodnienia pasów drogowych
— ścinanie zawyżonych poboczy
— odtwarzanie rowów przydrożnych
— oczyszczenia rowów melioracyjnych
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— oczyszczanie wpustów ulicznych, osadników
studni rewizyjnych i przykanalików, wymiana
uszkodzonych elementów instalacji i ich wyprowadzeń – włazów, krat, kołnierzy, kręgów bet.
oraz ich skutków tzn. uszkodzenia jezdni, chodników zajętych rozkopowo,
f) utrzymania zimowego ulic
— likwidacja niekorzystnych zjawisk zimowych (śliskość, odśnieżanie)na podstawie opracowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg planu z.u.d.
uwzględniającego standardy prac zimowych i
uzyskanie założonych efektów, wywóz nadmiaru zgromadzonego na jezdniach i chodnikach
śniegu utrudniającego komunikację, oczyszczanie jezdni i chodników z zalegających pozostałości materiałów uszorstniających po ustaniu
warunków zimowych.
3. Gmina Lubichowo otrzyma na utrzymanie i konserwację 9,2 km drogi powiatowej 20.000,00 zł. słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych.
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