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2515
UCHWAŁA Nr 0007.58.2011
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
		 Na podstawie art. 12 § 4, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5
stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz. U.Nr 21, poz. 112 ze
zmianami), w związku z postanoweiniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 04 sierpnia 2011r. w sprawie
zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 162,
poz. 978) na wniosek Burmistrza Czarnego Rada Miejska
w Czarnem, uchwala, co następuje:

Nr
obwodu
10

11

Granice obwodu
Dom Pomocy
SpoÛecznej Czarne
ul. Zamkowa 15
i 23
ZakÛad Karny
w Czarnem

§1
		 W celu przeprowadzenia w dniu 9 października 2011r.
wyborów posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
senatorów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym w Czarnem oraz
Domu Pomocy Społecznej w Czarnem tworzy się odrębne
obwody głosowania ustalając ich numery, granice oraz
siedziby obwodowych komisji wyborczych jak niżej:

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajáciowej ul.
Zamkowa 19 ( lokal dostosowany do potrzeb osób
niepeÛnosprawnych )
ZakÛad Karny w Czarnem
ul. Pomorska1

§2
		 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.
§3
		 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czarnem
Benedykt Lipski
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Województwa Pomorskiego Nr 127
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UCHWAŁA Nr XVI/225/11
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień
w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska.
		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz.
U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153,
poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003r.: Dz. U. Nr
80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004r.: Dz. U.
Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005r
Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, zm. z
2006r Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, zm.
z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974,
Dz. U. Nr 173, poz. 1218, zm. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz.
1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, zm. z 2009r. Dz. U. Nr 52
poz. 420, Dz. U. Nr 157 poz. 1241, zm. z 2010 r.: Dz. U. Nr
28 poz. 142 i poz. 146, Dz. U. Nr 106 poz. 675, Dz. U. Nr
40, poz. 230, zm. z 2011 r. Dz. U. Nr 117, poz. 679, Dz. U.
Nr 21, poz. 113) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 oraz art. 20c
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych1) (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613;
zm. Dz. U. Nr 96 poz. 620, zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 225, poz.
1461, zm. z 2011 r. Dz. U. Nr 112, poz. 654) uchwala się,
co następuje:

i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta
Gdańska, zmienionej uchwałą Nr V/22/10 z dnia 23 grudnia
2010 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,27 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej”.
§2
		 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdańska.
§3
		 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§4
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
z mocą obowiązywania od 1 lipca 2011 r.

§1

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

		 W uchwale Rady Miasta Gdańska Nr LII/1469/10 z dnia
30 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek
2517
UCHWAŁA Nr XVI/226/11
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.
U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr
214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, zm. z 2003 r.: Dz.
U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.:,
Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zm. z
2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457,
zm. z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz.
1337, zm. z 2007r.: Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138,
poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218, zm. z 2008r.: Dz. U. Nr
180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458, zm. z 2009r.: Dz.
U. Nr 52 poz. 420, Dz. U. Nr 157 poz. 1241, zm. z 2010 r.:
Dz. U. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Dz. U. Nr 106 poz. 675,
Dz. U. Nr 40, poz. 230, zm. z 2011 r.Dz. U. Nr 21, poz. 113,
Dz. U. Nr 117, poz. 679), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a), pkt 2 i
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych1) (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613, zm.
Dz. U. Nr 96, poz. 620, Dz. U. Nr 225, poz. 1461, Dz. U. Nr
226, poz. 1475, zm. z 2009 r. Dz. U. Nr 215, poz. 1674, zm.
z 2011 r. Dz. U. Nr 102, poz. 584, Dz. U. Nr 112, poz. 654),
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja
podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, zm.
z 2005r.: Dz. U. Nr 85, poz. 727, Dz. U. Nr 86 poz. 732, Dz.

U Nr 143, poz. 1199; zm z 2006 r.: Dz. U. Nr 66, poz. 470,
Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 217, poz. 1590, Dz. U. Nr
225, poz. 1635, zm z 2007 r.: Dz. U. Nr 105, poz. 721, Dz.
U. Nr 120, poz. 818, Dz. U. Nr 112, poz. 769, Dz. U. Nr 195
poz. 1414, Dz. U. Nr 225 poz. 1671, zm. z 2008 r.: Dz. U. Nr
118, poz. 745, Dz. U. Nr 141 poz. 888, Dz. U. Nr 180 poz.
1109, Dz. U. Nr 209 poz. 1316, Dz. U. Nr 209 poz. 1318, Dz.
U. Nr 209 poz. 1320, zm. z 2009 r.: Dz. U. Nr 18 poz. 97, Dz.
U. Nr 44 poz. 362, Dz. U. Nr 57 poz. 466, Dz. U. Nr 166 poz.
1317, Dz. U. Nr 168 poz. 1323, Dz. U. Nr 213 poz. 1652, Dz.
U. Nr 216 poz. 1676, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. Nr
131, poz. 1075, zm. z 2010 r.: Dz. U. Nr 40 poz. 230, Dz. U.
Nr 57 poz. 355, Dz. U. Nr 127 poz. 858, Dz. U.Nr 142, poz.
961, Dz. U. Nr 197, poz. 1306, Dz. U. Nr 182, poz. 1228, Dz.
U. Nr 167, poz. 1131, zm. z 2011 r. Dz. U. Nr 34, poz. 173,
Dz. U. Nr 106, poz. 622) uchwala się, co następuje:
§1
		 W uchwale Nr LII/1468/10 Rady Miasta Gdańska z dnia
30 września 2010 r. w sprawie opłaty targowej wprowadza
się następujące zmiany:
1) Załącznik do uchwały Nr LII/1468/10 w sprawie opłaty
targowej otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem
do niniejszej uchwały.
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§2
		 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdańska.

Poz. 2517, 2518

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

§3

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Zaãàcznik
do uchwaÛy nr XVI/226/11
Rady Miasta Gdaãska
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Wykaz inkasentów opÛaty targowej:
1. Stowarzyszenie Kupców i Producentów Rynek Elblßska w Gdaãsku, Gdaãsk, ul. Zawodników 1A.
2. Zielony Rynek Sp. z o.o. Gdaãsk, ul. Czerwony Dwór.
3. Stowarzyszenie Kupców Targowiska Gdaãsk-Wrzeszcz Gdaãsk, ul. Wyspiaãskiego 21D.
4. Miádzynarodowe Targi Gdaãskie S.A. Gdaãsk, ul. Beniowskiego 5.
5. Stowarzyszenie Kupców Polanki, Gdaãsk, ul. Polanki 1A.
6. JarosÛaw Malinowski PESEL 67112103739
7. Firma Handlowo - UsÛugowa Wojciech SekuÛa, Gdaãsk, ul. Prof. M. Raciborskiego 49
2518
UCHWAŁA Nr XVI/259/11
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych
lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe.
		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a, art. 40 ust. 2 pkt
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. z 2001 roku: Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 roku:
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zmiana w 2003 roku, Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. w 2004 roku: Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, zm. w 2005 roku: Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457 zm. w 2006 roku: Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, zm. w 2007 roku: Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, zm. w 2008 roku: Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, zm. w 2009 roku: Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241, zm. w 2010 roku: Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, zm.: w 2011 roku
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) art. 13
ust. 1,art. 35, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z roku 2010: Dz.
U. Nr 102,poz. 651, zm. z 2010r.: Nr 106, poz. 675, Nr 143,
poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.
1323, zm. w 2011r: Nr 64, poz. 341, Nr115, poz. 673, Nr 106,
poz. 622), art. 66 i art. 659 – 719 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 Kodeks cywilny
uchwala się, co następuje:
§1
		 W uchwale Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z
dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów
i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy
czynszowe (jednolity tekst Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2010 r. Nr 71, poz. 1161), zmienionej uchwałą Nr
L/1410/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2010
roku (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 100, poz.
1949), wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 uchwały:
1) w ust. 3 wyrażenie „w pkt 9a i 14” zastępuje się
wyrażeniem „w pkt 9a, 14 i 15”,
2) w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) instytucje kultury, galerie o charakterze wyłącznie wystawienniczym oraz artyści prowadzący
osobiście działalność twórczą lub artystyczną, z
wyłączeniem handlu,”,
3) w ust. 3 pkt 9a otrzymuje brzmienie:
		 „9a) galerie, antykwariaty, wydawnictwa, posiadające w swojej ofercie publikacje o Gdańsku, oraz
artyści prowadzący osobiście działalność twórczą
lub artystyczną, z możliwością handlu”,
4) w ust. 3, po pkt 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
		 „15) instytucje o statusie publicznych zakładów
opieki zdrowotnej.”,
5) w ust 4 skreśla się zdanie pierwsze w brzmieniu:
		 „Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 12, 13
i 14 posiadają pierwszeństwo najmu lokalu w trybie
bezprzetargowym przed innymi podmiotami.”,
2. W § 3 uchwały:
1) w ust. 5, po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
		 „3a) W przypadku opiniowania złożonych przez
więcej niż jednego oferenta ofert na najem lokalu, przeznaczonego na prowadzenie działalności
twórczej lub artystycznej - Komisja, o której mowa
w pkt 3 w pierwszej kolejności bierze pod uwagę:
a) dorobek artystyczny oferenta i jego znaczenie dla
kultury,
b) niskie dochody osiągane przez oferenta,
c) młody wiek oferenta.”,
2) w ust. 6 pkt 2 litera a otrzymuje brzmienie:
„a) środków finansowych zdeponowanych na
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oprocentowanym rachunku bankowym w banku
wskazanym przez wynajmującego, lub”
W § 5 uchwały w ust. 7 wyrażenie „o której mowa w §
ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrażeniem „o której mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1”,
W § 6 uchwały:
1) w ust. 1 pkt 1 wyrażenie „dla podmiotów, o których
mowa w § 2 ust. 3 pkt 12, 13, 14” zastępuje się wyrażeniem „dla podmiotów, o których mowa w § 2
ust. 3 pkt 12, 13, 14, 15”,
2) w ust. 2, po wyrażeniu „w tym również związana ze
sprzedażą wytworzonych w tym lokalu wyrobów”
dodaje się wyrażenie w brzmieniu „i artykułów o
asortymencie uzupełniającym profil prowadzonej
działalności rzemieślniczej”,
W § 8 uchwały:
1) w ust. 1 wyrażenie „ust. 2 i 2c” zastępuje się wyrażeniem „ust. 2, 2c i 2d”,
2) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:
		 „2d. Umowy najmu lokali przeznaczonych na
prowadzenie działalności twórczej lub artystycznej
zawierane są na czas oznaczony do 5 lat. Po upływie terminu obowiązywania umowy najmu lokalu,
zawartej na czas oznaczony, podmiotom tym przysługuje pierwszeństwo najmu tego lokalu w trybie
bezprzetargowym, o którym mowa w § 2 ust. 2
pkt 3.”,
3) w ust. 4 wyrażenie „określonym w § 2 ust. 3 pkt 8, 9
i 10-13” zastępuje się wyrażeniem „określonym w §
2 ust. 3 pkt 8, 9, 10-13 i 15”,
W § 9 uchwały w ust. 2, po wyrazie „ najemcy” skreśla
się wyrażenie „opłacającego czynsz najmu nie niższy
niż na poziomie stawki bazowej”,
. w § 12 uchwały, po ust. 10 dodaje się ust. 10a
i ust. 10b w brzmieniu:

„10a. W przypadku podmiotów, o których mowa
w § 2 ust. 3 pkt 14 litera b, nie posiadających kontraktu
o refundację kosztów świadczeń opieki zdrowotnej ze
środków publicznych, umowa najmu może być zawarta
wyłącznie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W takim przypadku przy naliczeniu czynszu nie ma
zastosowania preferencyjna stawka, o której mowa
w § 6 ust. 1 pkt 1. 10b. Jeżeli najemca, w okresie obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 10a, przedłoży
kontrakt o refundację kosztów świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, umowa najmu zostanie
zawarta na czas nieoznaczony, a czynsz najmu zostanie
naliczony na zasadach określonych w § 6 ust. 1.”.
§2
		 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdańska.
§3
		 Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska
do ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w terminie do
dnia 31 stycznia 2012 roku.
§4
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

2519
UCHWAŁA Nr XVI/260/11
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2009-2013.
		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z
2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 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; z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223, poz. 1458;
zm. z 2009 r. Nr 52 poz. 420 Nr 157, poz. 1241 zm. z 2010
r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230; zm. z
2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777)
oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 266 zm. z 2006 r. Nr 86, poz. 602; Nr 94, poz. 657; Nr
167, poz. 1193; Nr 249, poz. 1833; zm. z 2007 r. Nr 128, poz.
902; Nr 173, poz. 1218, zm. z 2010 r. Nr 3, poz. 13) uchwala
się, co następuje:
§1
		 W załączniku do uchwały Nr XLII/1215/09 Rady Miasta

Gdańska z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2009-2013 zmienionej uchwałą Nr XLIX/1376/10 Rady Miasta Gdańska z
dnia 27 maja 2010 r., uchwałą Nr IX/113/11 Rady Miasta
Gdańska z dnia 27 marca 2011 r. oraz uchwałą Nr XI/145/11
Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 r., wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 15 ust. 5 pod tabelą IV.2 po wyrażeniu „UWAGA:
Przez dochód rozumie się dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych” kropkę zastępuje się przecinkiem
i dodaje się wyrażenie „ z zastrzeżeniem ust. 5a.”
2) w § 15 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
		 „Do dochodu, o którym mowa w ust. 5 nie wlicza
się:
a) pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej, uzyskanej zgodnie z decyzją administracyjną, na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego
umieszczonego w niej dziecka,
b) dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego.”
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3) w § 15 ust. 6 lit h otrzymuje brzmienie:
		 „104,00 m² - dla 8 osób, a w razie zamieszkiwania w
lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej
kolejnej osoby powiększa się powierzchnię użytkową
lokalu o 5 m2.
4) w § 15 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
		 „Powierzchnię użytkową wskazaną w ust. 6 pkt 3
powiększa się o 15 m² jeżeli w lokalu mieszkalnym
zamieszkuje jedna lub więcej osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach lub których
niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania
w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania
w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły
do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których
mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.”
5) „Ograniczeń powierzchniowych, o których mowa w
ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do lokalu:
1) położonego w suterenie,
2) znajdującego się w budynku przeznaczonym do
rozbiórki,
3) będącego pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.”
6) w § 15, po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
		 „1a. Obniżki dochodowe, o których mowa w ust. 1,
stosuje się również do najemcy lokalu będącego pra-

cownią, służącą twórcy do prowadzenia działalności
w dziedzinie kultury i sztuki.”
7) w § 15, po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:
		 „5b. Dochód, o którym mowa w ust. 5 dla najemcy,
o którym mowa w ust. 1a stanowi:
a) dochód gospodarstwa domowego - jeżeli lokal
jest związany z funkcją mieszkaniową,
b) dochód najemcy - jeżeli lokal nie jest związany z
funkcją mieszkaniową.”
§2
		 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdańska.
§3
		 Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska do ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały do dnia
31.01.2012 r.
§4
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

2520
UCHWAŁA Nr XV/90/11
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie.
		 Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: D. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek
Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
§1
		 Zatwierdza się statut jednostki budżetowej pod nazwą
Biuro Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
		 Traci moc statut Biura Obsługi Placówek Oświatowych
określony w załączniku do Uchwały Nr VIII/25/99 Rady Miasta Kościerzyny z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej dla obsługi szkół i przedszkoli.
§3
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Piotr Słomiński

Załącznik
do uchwały nr XV/90/11
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
STATUT
Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
		 Niniejszy Statut określa siedzibę i przedmiot działalności
jednostki organizacyjnej Miasta Kościerzyna o nazwie Biuro Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie zwane
dalej „BOPO”.
§2
		 Biuro Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie,
działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591,
ze. zm.),
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).,
3) Ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze.
zm.),
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4) Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3(Dz. U. Nr 45 poz. 235 ze zm.),
5) Uchwały Nr VIII/25/99 Rady Miasta Kościerzyna z dnia
3 lutego 1999 roku,
6) niniejszego Statutu,
7) innych przepisów szczególnych.
§3

go na zewnątrz, odpowiada za jego funkcjonowanie oraz
dobór pracowników.
2) Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Kościerzyna.
3) Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Biura
Obsługi Placówek Oświatowych określa Regulamin
Organizacyjny, o którym mowa w § 6.

		 Siedziba Biura Obsługi Placówek Oświatowych mieści
się w Kościerzynie, przy ul.3 Maja 9A.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§4

§1

		 Obszar działania Biura Obsługi Placówek Oświatowych
obejmuje teren miasta Kościerzyna.

1) BOPO jest jednostką budżetową sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z
budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek
Miasta Kościerzyna.
2) BOPO prowadzi gospodarkę finansową według zasad
określonych w ustawie o finansach publicznych.
3) Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora, opracowany
na zasadach i w trybie określonym w przepisach wykonawczych do ustawy o finansach publicznych oraz
Uchwale Rady Miasta Kościerzyna.
4) BOPO posiada odrębny rachunek bankowy.

Rozdział 2
Przedmiot działalności
§1
		 Przedmiotem działalności Biura Obsługi Placówek
Oświatowych jest:
1) Koordynowanie zadań dotyczących warunków działania szkół i ich finansowania, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Kościerzyna, obsługa ekonomiczno – administracyjna szkół i placówek oświatowych, przygotowywanie dla organu prowadzącego
projektów aktów prawnych i innych obowiązujących
dokumentów.
2) Prowadzenie Ewidencji Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych oraz Rejestru Żłobków i Klubów
Dziecięcych.
3) Kontrola niepublicznych przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji.
4) Kontrola i nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami.
§2
		 Szczegółowe zadania, o których mowa w § 5 określa
Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora.
Rozdział 3
Organizacja jednostki

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§1
		 BOPO prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§2
		 Biuro Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie
używa podłużnej pieczęci w brzmieniu obejmującym pełną
nazwę oraz adres jej siedziby oraz – w razie potrzeby – z
numerami NIP i REGON.
§3
		 Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do
jego nadania.
§4

§1
1) Działalnością BOPO kieruje Dyrektor, który reprezentuje

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

2521
UCHWAŁA Nr XV/92/11
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
		 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia
4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.
U. Nr 45, poz. 235) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek
Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
§1
		 Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków

i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie
Gminy Kościerzyna w wysokości maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z
przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
§2
		 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§3
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Piotr Słomiński

2522
UCHWAŁA Nr XV/93/11
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
		 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.
U. Nr 45 poz. 235) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek
Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

		 Opłat, o której mowa w § 1 ust. 1 i w § 2 nie wnosi się
w przypadku nieobecności dziecka u dziennego opiekuna.

§1

		 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Kościerzyna.

1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
w wysokości 4 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki.
2. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą
godzinę opieki.

§3

§4

§5
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Piotr Słomiński

§2
		 Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie
dziecka objętego opieką dziennego opiekuna na poziomie
do 7 zł. dziennie.
2523
UCHWAŁA Nr XV/94/11
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
		 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art 43 ustawy z dnia
4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.
U. Nr 45 poz. 235) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek
Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
§1
		 Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego
opiekuna w wysokości 3,5 zł za każdą godzinę faktycznie
sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem.
§2
		 Wynagrodzenie przysługuje na podstawie zawartej
umowy z uwzględnieniem następujących zasad:
1. wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ulega podwyższeniu o 50% w przypadku objęcia opieką dziecka
niepełnosprawnego,
2. Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie w zależności od liczby dzieci faktycznie objętych opieką
w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia
- do 10 dnia następnego miesiąca,

3. wynagrodzenie nie przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem objętym opieką żłobka lub klubu dziecięcego,
4. wynagrodzenie przysługuje za nie więcej niż osiem
godzin opieki nad jednym dzieckiem dziemnnie,
5. dzienny opiekun musi obejmować opieką co najmniej
3 dzieci,
6. dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem wyłącznie w dni robocze.
§3
		 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§4
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Piotr Słomiński
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UCHWAŁA Nr XV/95/11
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna.
		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr
45 poz. 235), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta
Kościerzyna uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez
Miasto Kościerzyna dla podmiotów prowadzących
żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna na
poziomie 250 zł na każde dziecko objęte opieką.
2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej dla
podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze
Gminy Miejskiej Kościerzyna na poziomie 150 zł na
każde dziecko objęte opieką.
3. Dotacji, o której mowa w ust. 1 i 2 udziela się począwszy
od dnia 1 stycznia 2012 r.
§2
1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące
na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna żłobki lub
kluby dziecięce, przedstawiają Burmistrzowi Miasta
Kościerzyna nie później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielania dotacji wniosek zawierający:
1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
2) oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) z
deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego,
3) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub
klubu dziecięcego,
4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma
być przekazywana dotacja,
5) zobowiązanie do informowania organu dotującego
o zmianach:
a) numeru konta bankowego na który ma być przekazywana dotacja,
b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
2. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie wniosku,
o którym mowa w ust. 1.
3. W 2011 roku wniosek o którym mowa w ust. 1 składany
jest do dnia 31 października 2011r.
§3
1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie
opieki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek lub klub
dziecięcy.
2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia
przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 opieki na
dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 5
godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w mini-

malnym wymiarze 3 godzin dziennie.
3. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem:
1) ustalenia przez podmiot prowadzący żłobek opłaty za
pobyt dziecka, pobieranej od rodziców (opiekunów
prawnych) w wysokości nie przekraczającej 300 zł
miesięcznie,
2) ustalenia przez podmiot prowadzący klub dziecięcy
opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców
(opiekunów prawnych) w wysokości nie przekraczającej 200 zł miesięcznie,
§4
		 Udzielanie dotacji poprzedzone będzie sprawdzeniem
przez Burmistrza Miasta Kościerzyna danych opisanych
w § 2 ust. 1.
§5
1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana z
dołu, w transzach miesięcznych w zależności od liczby
dzieci faktycznie uczęszczających w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy - do 25 dnia następnego
miesiąca,
2. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada wniosek o
wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów
prawnych) do 20 dnia miesiąca.
3. Dotacja będzie pomniejszana o 1/22 za każdy dzień
nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.
4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w
przypadku, gdy podmiot, opisany w ust. 2 nie przedłoży
wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z
listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych) lub jeśli podmiot zostanie wykreślony
z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
5. Ostateczne rozliczenia dotacji za okres roczny nastąpi
w terminie do 10 stycznia roku następnego po roku, w
którym został udzielona dotacja.
§6
		 W przypadku, gdy zabezpieczone w budżecie Miasta
Kościerzyna środki finansowe nie pozwolą na udzielanie
dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i
kluby dziecięce w danym roku, przeprowadza się postępowanie konkursowe w celu wyłonienia podmiotów, którym
Burmistrz Miasta Kościerzyna zleci organizację opieki nad
dzieckiem do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub
opiekuna dziennego.
§7
		 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Kościerzyna.
§8
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Piotr Słomiński
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UCHWAŁA Nr XV/96/11
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 17 czerwca 2009r. w sprawie zasad
udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
		 Na podstawie: art. 80 w związku z ust. 2,3 i 4 oraz art.
90 ust. 1, 2a, 2b, 2d i 4 ustawy z dn. 7 września 1991r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późni.
zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity – z 2001r. Dz. U. Nr
142 poz. 1591 z późni. zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu
ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161 poz. 1080) Rada Miasta
Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co
następuje:
§1

w formach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego,
warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania otrzymuje za każdego ucznia (dziecko)
z budżetu gminy dotację w wysokości 40% wydatków
bieżących przewidzianych na jednego ucznia (dziecko) w
przedszkolu publicznym.
§2
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

		 Zmienia się treść § 1 pkt 3 uchwały w sposób następujący: „Organ prowadzący wychowanie przedszkolne

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Piotr Słomiński

2526
UCHWAŁA Nr XV/100/11
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Kościerzyna.

		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), oraz na podstawie art. 12
§ 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.
U z 2011 Nr 21 poz. 112 ze zm.) Rada Miasta Kościerzyna
na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co
następuje:

§2
		 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Kościerzyna.
§3
		 Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie
Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.

§1

§4

1) Tworzy się obwód głosowania Nr 12 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szpitalu Specjalistycznym
w Kościerzynie przy ul. Piechowskiego 36, 83- 400
Kościerzyna.
2) Obwód obejmuje uprawnionych do głosowania pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
w wyborach do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień
9 października 2011 r.

		 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Piotr Słomiński

2527
UCHWAŁA Nr XV/107/11
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie nadania im. dra Jerzego Knyby Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie i nadania statutu Muzeum
Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie.
		 Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z
późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek
Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
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§1

§3

		 Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie nadaje się
imię dra Jerzego Knyby.

		 Gmina Miejska Kościerzyna zapewnia środki potrzebne
do utrzymania i rozwoju Muzeum.

§2

§4

		 Nadaje się statut Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie im. dra Jerzego Knyby, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

		 Siedzibą Muzeum jest miasto Kościerzyna, a terenem
działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

		 Muzeum używa pieczęci okrągłej z herbem miasta w
środku i napisem w otoku: „Muzeum Ziemi Kościerskiej
im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie”.

		 Z dniem wejścia w życie statutu, o którym mowa w § 2,
traci moc statut nadany Uchwałą Rady Miasta Kościerzyna
Nr LXI/487/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania oddziału Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie
pod nazwą „Muzeum Akordeonu w Kościerzynie” i nadania statutu Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie.
§4
		 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Kościerzyna.
§5
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Piotr Słomiński
Załącznik
do uchwały nr XV/107/11
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
STATUT
Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby
w Kościerzynie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
		 Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w
Kościerzynie, zwane dalej „Muzeum”, w szczególności
działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.
zm.);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej”;
3) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.
U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą o muzeach”;
4) niniejszego statutu.
§2
1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Miejska Kościerzyna.
2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną
do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kościerzyna i posiada osobowość prawną.

§5

Rozdział 2
Cele i zadania Muzeum
§6
		 Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną
na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa
ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym,
informowanie o wartościach i treściach gromadzonych
zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie
wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie
korzystania ze zgromadzonych zbiorów.
§7
		 Muzeum realizuje cele określone w § 6 przez:
1) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych
z zakresu historii, kultury, muzyki, etnografii, kolejnictwa oraz przyrodoznawstwa;
2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów oraz materiałów
dokumentacyjnych;
3) przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i
bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób
dostępny dla badań naukowych;
4) zabezpieczenie i konserwację zgromadzonych zbiorów
oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków
archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
5) organizowanie i prowadzenie badań naukowych w
zakresie dyscyplin w nim reprezentowanych;
6) urządzanie wystaw stałych, czasowych i okazjonalnych
ze zbiorów własnych i wypożyczonych;
7) prowadzenie działalności edukacyjnej (odczyty, prelekcje, pogadanki, spotkania, koncerty);
8) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych;
9) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów;
10) opracowywanie i publikowanie katalogów zbiorów
i wystaw, przewodników po wystawach, wyników
badań oraz wydawanie prac popularno-naukowych w
formie roczników, albumów itp., a także informatorów
z zakresu swej pracy;
11) prowadzenie działalności oświatowej w zakresie wyżej
wymienionych dyscyplin;
12) współpracę z instytucjami realizującymi podobne cele,
związane z ochroną dziedzictwa kulturowego;
13) współpracę ze szkołami, instytucjami naukowobadawczymi, stowarzyszeniami naukowymi itp., w
zakresie działalności Muzeum;
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14) współdziałanie w upowszechnianiu nauki i sztuki oraz
wiedzy o kulturze z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami itp.;
15) prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum.
Rozdział 3
Organizacja Muzeum
§8
		
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą:
Dział Historii i Kultury Ziemi Kościerskiej;
Dział Etnografii;
Dział Przyrodniczy;
Dział Dokumentacji i Promocji;
Dział Finansowo-Administracyjny;
samodzielne stanowiska pracy;
Oddział - Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie;
Oddział - Muzeum Akordeonu w Kościerzynie.
§9

		 Zakres zadań działów, samodzielnych stanowisk pracy
oraz oddziałów określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii
Burmistrza Miasta Kościerzyna oraz opinii działających w
Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
Rozdział 4
Nadzór i zarządzanie Muzeum
§ 10
		 Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, a nadzór bezpośredni Burmistrz
Miasta Kościerzyna.
§ 11
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków
powołuje i odwołuje Rada Miasta Kościerzyna.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11
ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 5 osób.
4. Kadencja członków Rady trwa 4 lata.
§ 12
1. Działalnością Muzeum zarządza dyrektor Muzeum, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Kościerzyna
na zasadach i w trybie przewidzianych w obowiązujących przepisach.
2. Oddziały prowadzą kierownicy, których zatrudnia i
zwalnia dyrektor Muzeum.
3. Kierownicy podlegają bezpośrednio dyrektorowi Muzeum i ponoszą przed nim odpowiedzialność służbową.
4. Zakres działania kierowników określa regulamin organizacyjny, o którym mowa w § 9.
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§ 13

1. Dyrektor Muzeum zarządza całokształtem działalności
Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie
odpowiedzialny.

2. Do obowiązków dyrektora Muzeum w szczególności
należy:
1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej
i administracyjnej;
2) prowadzenie działalności zgodnie ze statutem i
tworzenie warunków do realizacji zadań w nim określonych;
3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
4) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz
nad majątkiem Muzeum;
5) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
6) nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych;
7) wydawanie, w obowiązującym trybie, regulaminów
i zarządzeń;
8) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;
9) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji
wynikających ze stosunku pracy;
10) organizowanie pracy personelu oraz stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Rozdział 5
Majątek i finanse Muzeum
§ 14
		 Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
§ 15
		 Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.
§ 16
		 Działalność Muzeum jest finansowana z budżetu Gminy
Miejskiej Kościerzyna, ze środków pochodzących od osób
fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§ 17
		 Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność
gospodarczą w celu finansowania działalności określonej
w § 7.
		

§ 18

		 Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie
jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch osób: dyrektora Muzeum i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 19
1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miasta Kościerzyna na warunkach i w trybie
przewidzianych w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym
dla jego nadania.
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2528
UCHWAŁA Nr IX/106/2011
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie nadania nazwy nowo powstałym ulicom w Pruszczu Gdańskim.
		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 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; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010
r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.
675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.
777) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1
		 Ulicy bocznej od ul. Mikołaja Kopernika w kierunku
wschodnim w mieście Pruszcz Gdański, obejmującej
działkę nr 661 nadaje się nazwę: „Azaliowa”.

§2
		 Ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Lawendowej
w kierunku południowym w mieście Pruszcz Gdański obejmującej działkę nr 662 nadaje się nazwę: „Lawendowa”.
§3
		 Szczegółowy przebieg ulic, o których mowa w § 1 i § 2
określa załącznik do niniejszej uchwały.
§4
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Stefan Skonieczny
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2529
UCHWAŁA Nr XI/79/2011
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa.
		 Na podstawie art. 1, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 zmiany: z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r.
Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Dz. U.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Dz. U. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Dz. U. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Dz. U. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 3 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008, Nr 180, poz. 1495; z 2006r. Nr 144, poz. 1042; z
2008r. Nr 223, poz. 1464; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz.
666, Nr 92 poz. 753, Nr 215, poz. 1664; z 2010r. Nr 47, poz.
278; z 2011r. Nr 5, poz. 13), po zasięgnięciu opinii Komisji
Polityki Społecznej - Rada Miejska w Tczewie uchwala, co
następuje:
§1
		 Zatwierdza się „Regulamin korzystania z wybiegów dla
psów zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa”, będący
załącznikiem do niniejszej uchwały.
§2
		 Tablice informacyjne z regulaminem korzystania z
wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie miasta
Tczewa winny być umieszczone na terenach wybiegów.
§3
		 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Tczewa.
§4

Załącznik
do uchwały nr XI/79/2011
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYBIEGÓW DLA PSÓW
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA TCZEWA
1. Teren wybiegu dla psów jest przeznaczony do odbywania spacerów z psami bez smyczy i kagańca z wyjątkiem
sytuacji określonej w pkt 2 ppkt d
2. Na terenie wybiegów dla psów obowiązują następujące
zasady:
a) psy bez nałożonej smyczy i kagańca muszą pozostawać pod bezpośrednim nadzorem właściciela bądź
opiekuna,
b) osoba, pod której nadzorem pozostaje pies obowiązana jest po nim posprzątać,
c) osoba, pod której nadzorem pozostaje pies ponosi
odpowiedzialność za zachowanie psa na terenie
wybiegu oraz wyrządzone przez niego szkody,
d) psy rasy ustawowo uznawanej za agresywną oraz
mieszańce powyższych ras muszą być w kagańcu
oraz przebywać pod nadzorem osoby pełnoletniej
w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93
ze zm.) tj. osoby, która ukończyła osiemnasty rok
życia. Wykaz ras uznanych za agresywne określa
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r., Nr 77,
poz. 687
3. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowanie psiego
wybiegu należy zgłaszać do Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Tczewie lub Straży Miejskiej
tel. 986.
4. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu zagrożone jest karą grzywną wymierzoną w trybie i na
zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń.

		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
Mirosław Augustyn
2530
UCHWAŁA Nr XI/80/2011
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Bartosza Głowackiego i ustalenia przebiegu ulicy
w obrębie administracyjnym miasta Tczewa.
		 Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca1985r o drogach publicznych (tj.Dz. U. z 2007r Nr 19,
poz. 115 zm. Nr 23 poz. 136, Nr 142 poz. 1381 i z 2008r Nr
54 poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i z 2009r
Nr 19, poz. 100, 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323 i z
2010 Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466

i z 2011 Nr 5 poz. 13) art. 7 ust. 1 pkt 2 art. 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U z 2001 r Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r,
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004r Nr 1, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
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167, poz. 1759, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr181, poz. 1337, z 2007r Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r
Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 i z 2009r Nr 52, poz.
420, Nr 157 poz. 1241 i z 2010 Nr 28 poz. 142, 146, Nr 106
poz. 675, Nr 40 poz. 230) po zasięgnięciu opinii Zarządu
Powiatu Tczewskiego oraz Komisji Polityki Gospodarczej i
Komisji Finansowo – Budżetowej Rada Miejska w Tczewie
uchwala, co następuje:
§1
1. Ulicę Bartosza Głowackiego położoną w Tczewie, zalicza
się do kategorii dróg gminnych.
2. Przebieg i położenie drogi gminnej wymienionej
w ust. 1 ustala się w sposób następujący:
— ul. Bartosza Głowackiego nr drogi 2838 G przebiega
od ul. 30 Stycznia do granicy Miasta Tczewa, długość
– 2,056km.

§2
		 Zaliczenie drogi wymienionej w § 1 do kategorii dróg
gminnych następuje z dniem 1 stycznia 2012r.
§3
		 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§4
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
Mirosław Augustyn

2531
UCHWAŁA Nr XI/82/2011
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów głosowania
dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
		 Na podstawie art. 12 § 4 i 6 oraz § 10 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.
112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550 i Nr 102, poz. 588)
na wniosek Prezydenta Miasta Tczewa, Rada Miejska w
Tczewie uchwala, co następuje:

3. Obwód głosowania nr 33 – dla uprawnionych wyborców przebywających w NZOZ Szpitalu Powiatowym
w Tczewie – z siedzibą obwodowej komisji wyborczej
w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Tczewie Szpitale
Tczewskie SA na Oddziale Rehabilitacji i Opieki Długoterminowej przy ul. 1-go Maja 2.

§1
		 Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. tworzy się
na obszarze miasta Tczewa następujące odrębne obwody
głosowania w szpitalach.
1. Obwód głosowania nr 31 – dla uprawnionych wyborców przebywających w NZOZ Szpitalu Powiatowym
w Tczewie – z siedzibą obwodowej komisji wyborczej
w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Tczewie Szpitale
Tczewskie SA przy ul. 30-go Stycznia 57,
2. Obwód głosowania nr 32 – dla uprawnionych wyborców przebywających w NZOZ Szpitalu Powiatowym
w Tczewie – z siedzibą obwodowej komisji wyborczej
w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Tczewie Szpitale
Tczewskie SA na Oddziale Chorób Wewnętrznych
przy ul. Paderewskiego 11,

§2
		 Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.
§3
		 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Tczewa.
§4
		 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
Mirosław Augustyn

2532
UCHWAŁA Nr XI/89/2011
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Żukowo na obwody głosowania.
		 Na podstawie art. 12 § 2 i § 12 oraz art. 13 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112, z późn. zm.) Rada Miejska w Żukowie uchwala,
co następuje:

§1
1. Na wniosek Burmistrza Gminy Żukowo w § 1 uchwały Nr XL/665/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia
5 lutego 2010 roku w sprawie podziału Gminy Żukowo
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na obwody głosowania wprowadza się następujące
zmiany:
1) obwód głosowania Nr 1 otrzymuje nowe granice:
		 „Sołectwo Chwaszczyno – ulice:
		 Abrahama, Boczna, Brylantowa, Bursztynowa, Ceynowy, Dąbrówki, Diamentowa, Dobrzewińska, Gdyńska, Jeziorna, Juliana Tuwima, Krótka, ks. Kuppera,
ks. Sarnowskiego, Kwiatowa, Lisia, Łąkowa, Ogrodowa, Oliwska, Orzeszkowej, Polna, Poprzeczna, Prusa,
Radarowa, Radiowa, Rewerenda, Rzemieślników,
Szafirowa, Szmaragdowa, św. Wojciecha, Telesfora, Telewizyjna, Teodora, Tuchomska, Węglowa,
Wiczlińska, Wiejska, Wybickiego, Zbożowa, Zofii
Nałkowskiej.”
2) w obwodzie głosowania Nr 5:
		 a) Żukowo (miasto) Osiedle Dolne – ulice:
- skreśla się z granic obwodu ulicę: „Do Raduni”
- dodaje się ulicę: „Radosna”
		 b) Żukowo (miasto) Osiedle Elżbietowo – ulice:
-		 opis części ul. Konopnickiej otrzymuje nowe
brzmienie:
„ część ul. Konopnickiej numery parzyste od
nr 2 do nr 8 i numery nieparzyste od nr 1 do
nr 3 oraz od nr 7 „
- po ulicy Mickiewicza dodaje się przecinek „,”

3)

4)
		

		

5)

c) Sołectwo Żukowo (wieś) - ulice: otrzymuje nowe
brzmienie:
		 „Sołectwo Żukowo (wieś) - ulice:
		 Pod Elżbietowo, część ul. Konopnickiej nr 5, nr 5a
oraz nr 5b, Przyjazna.”
w obwodzie głosowania Nr 6:
a) Żukowo (miasto): Osiedle Nowe – ulice: opis części
ul. Dambka otrzymuje nowe brzmienie:
		 „część ul. Dambka numery parzyste od nr 2 do
nr 30 i numery nieparzyste od nr 1 do nr 47”
w obwodzie głosowania Nr 7:
a) Żukowo (miasto): Osiedle Wybickiego – ulice:
-		 część ul. Książąt Pomorskich numery parzyste
otrzymuje nowe brzmienie:
		 „część ul. Książąt Pomorskich numery parzyste
od nr 2 do nr 48”
b) Sołectwo Żukowo (wieś) – ulice:
-		 opis części ul. Dambka otrzymuje nowe
brzmienie:„część ul. Dambka numery parzyste od nr 32 do nr 36 i numery nieparzyste od
nr 49 do nr 61”
-		 dodaje się ulicę w brzmieniu: „Do Raduni,”
-		 dodaje się numery parzyste nieruchomości przy
ulicy Książąt Pomorskich, w brzmieniu:
		 „numery parzyste od nr 50 do nr 72”,
dodaje się nowy obwód głosowania w brzmieniu:

Nr
obwodu

Granice obwodu

16

SoÛectwo Chwaszczyno – ulice:
Adama Asnyka, Akacjowa, BiaÛe èagle, BÛotna, BogusÛawa,
BolesÛawa Leåmiana, Brzechwy, Brzozowa, Chopina, Cicha,
Damroki,Derdowskiego, DookoÛa äwiata, Fredry, Jadwigi, Jana
PawÛa II, Jaromira, Jarzábinowa, K.I.GaÛczyãskiego, Kamienna,
Kasztanowa, Kaszubska Droga, Katarzyny, Kawelska, Klonowa,
Kochanowskiego, Konopnickiej, Kopalniana, Krasickiego, ks.
Sychty, Leopolda Staffa, Leåna, Majkowskiego,
Makuszyãskiego, MaÛgorzaty, Mickiewicza, MiÛa, MirosÛawy,
Moniuszki, Måciwoja I, Norwida, Olimpijska, Piaskowa,
Podleåna, PrzemysÛawa, Racibora, Reja, Sambora,
Sienkiewicza, SÛoneczna, SÛowackiego, SobiesÛawa I,
Spacerowa, Spokojna, Szczáåliwa, Szymanowskiego,
äwierkowa, äwiátobora, äwiátopeÛka, Torfowa, WarcisÛawa I,
Wßska, Widokowa, Wieniawskiego, Wrzosowa, Wysocka,
Zaciszna, ZwinisÛawy, èeromskiego, èwirowa.

6) Prostuje się oczywiste omyłki w ten sposób, że
w tabeli:
a) Nr obwodu 1, w kolumnie „ Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej”, ul. Mickiewicza 17 otrzymuje
brzmienie „ ul. Mickiewicza 16”
b) Nr obwodu 4, w kolumnie „Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej”, ul.Szkolna 1 otrzymuje
brzmienie:
		 „ul Szkolna 2”
c) Nr obwodu 9, w kolumnie „ Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej”, ul. Raduńska 46 otrzymuje
brzmienie „ ul. Raduńska 62”.
2. Granice, numery obwodów głosowania oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych uwzględniające zmiany, o których mowa w ust. 1, określa wykaz obwodów
głosowania na obszarze Gminy Żukowo stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.

Siedziba
Obwodowej
Komisji Wyborczej
ZespóÛ
Publicznego
Gimnazjum
i SzkoÛy
Podstawowej
w Chwaszczynie
ul. Mickiewicza 16
tel. 552-80-10

§2
		 Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi
Wyborczemu w Gdańsku.
§3
		 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
Żukowo.
§4
		 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 Urzędzie Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Adam Okrój
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Zaãàcznik
do uchwaÛy nr XI/89/2011
Rady Miejskiej w èukowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Wykaz obwodów gãosowania na obszarze Gminy ßukowo
Nr
obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
ZespóÛ Publicznego
Gimnazjum
i SzkoÛy Podstawowej
w Chwaszczynie
ul. Mickiewicza 16
tel.552-80-10

2

SoÛectwo Chwaszczyno – ulice:
Abrahama, Boczna, Brylantowa, Bursztynowa, Ceynowy,
Dßbrówki, Diamentowa, Dobrzewiãska, Gdyãska, Jeziorna,
Juliana Tuwima, Krótka, ks. Kuppera, ks. Sarnowskiego,
Kwiatowa, Lisia, Úßkowa, Ogrodowa, Oliwska,
Orzeszkowej, Polna, Poprzeczna, Prusa, Radarowa,
Radiowa, Rewerenda, Rzemieålników, Szafirowa,
Szmaragdowa, åw. Wojciecha, Telesfora, Telewizyjna,
Teodora, Tuchomska, Wáglowa, Wiczliãska, Wiejska,
Wybickiego, Zboéowa, Zofii NaÛkowskiej.
SoÛectwo Banino ( wsie: Banino, Borowiec)

3

SoÛectwo Pâpowo

4

SoÛectwo Borkowo
SoÛectwo Rutki

1

5

ßukowo (miasto):
Osiedle Dolne – ulice:
Damroki, Dolna, Duãska, czáåÝ ul.Gdaãskiej numery
parzyste od nr 12 do nr 74 i numery nieparzyste od nr 5 do
nr 77, Klasztorna, Koåcierska, 3 Maja, Måciwoja, czáåÝ ul.
Pod Otomino nr 1, Polna, Radosna, Sambora, Spokojna,
Szczáåliwa

SzkoÛa Podstawowa
w Baninie ul. Lotnicza
15
tel.681-89-20
SzkoÛa Podstawowa
w Pápowie ul. Gdaãska
117
tel.681-87-91
SzkoÛa Podstawowa
w Borkowie ul. Szkolna
2
tel.681-82-08
SzkoÛa Podstawowa
im. Obroãców
Wybrzeéa w èukowie –
budynek szkoÛy przy ul.
Gdaãskiej 66
tel.681-82-02

Osiedle Elébietowo – ulice:
Adama Asnyka, Broniewskiego, GaÛczyãskiego, czáåÝ ul.
Konopnickiej numery parzyste od nr 2 do nr 8 i numery
nieparzyste od nr 1 do nr 3 oraz od nr 7, Literacka,
Mickiewicza, Parkowa, SÛowackiego,

6

SoÛectwo ßukowo (wieå) – ulice:
Pod Elébietowo, czáåÝ ul. Konopnickiej nr 5, nr 5a oraz nr
5b, Przyjazna.
ßukowo (miasto):
Osiedle Nowe – ulice:
Abrahama, Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Ceynowy,
Cyprysowa, czáåÝ ul. Dambka numery parzyste od nr 2 do
nr 30 i numery nieparzyste od nr 1 do nr 47, Dábowa,
Derdowskiego, czáåÝ ul. Gdyãskiej numery parzyste od nr
2 do nr 104 i numery nieparzyste od nr 1 do nr 125,
Jaåminowa, Kasztanowa, Klonowa, Legionów,
Leszczynowa, Lipowa, Úßkowa, 1 Maja, Majkowskiego, 16
Marca, Poéarna, Promenada Koåcielna, Siostry Faustyny,
czáåÝ ul. SÛonecznej nr 1 i nr 2 oraz nr 20, Wierzbowa ,
Witosa, Wrzosowa
Osiedle Norbertanek – ulice:
czáåÝ ul. Armii Krajowej numery parzyste nr 2, nr 4 i od nr
12 do nr 24 oraz numery nieparzyste od nr 1 do 19A oraz

Publiczne Gimnazjum
Nr 2
w èukowie
ul. Armii Krajowej 2E
tel.684-90-15
tel.681-70-50

Leszczynowa, Lipowa, Úßkowa, 1 Maja, Majkowskiego, 16
Marca, Poéarna, Promenada Koåcielna, Siostry Faustyny,
Dziennik Urzędowy
czáåÝ ul. SÛonecznej nr 1 i nr 2 oraz nr 20, Wierzbowa ,
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7

8

Osiedle Norbertanek – ulice:
czáåÝ ul. Armii Krajowej numery parzyste nr 2, nr 4 i od nr
12 do nr 24 oraz numery nieparzyste od nr 1 do 19A oraz
nr 21B i nr 21C, Batorego, Dworcowa, Fenikowskiego,
Fredry, Heweliusza, Kochanowskiego, Kopernika,
Ksiáéycowa, Norwida, Orzeszkowej, Prusa, Reja,
Sienkiewicza, Sobieskiego, Juliana Tuwima
ßukowo (miasto):
Osiedle Wybickiego – ulice:
Chrobrego, Dßbrowskiego, Królowej Jadwigi,
Kruczkowskiego, czáåÝ ul. Ksißéßt Pomorskich numery
parzyste od nr 2 do nr 48 i numery nieparzyste od nr 1 do
nr 35, CzesÛawa MiÛosza, PiÛsudskiego, J.Z.Ptach,
Sádzickiego, WitosÛawy, Wyspiaãskiego, Wyszyãskiego,
Zawadzkiego,
SoÛectwo ßukowo (wieå) – ulice:
czáåÝ ul. Armii Krajowej numery parzyste od nr 6 do nr 10
i od nr 26 oraz numery nieparzyste nr 21 i nr 21A oraz od
nr 23, Cicha, czáåÝ ul. Dambka numery parzyste od nr 32
do nr 36 i numery nieparzyste od nr 49 do nr 61, Do
Raduni, czáåÝ ul. Gdaãskiej numery parzyste od nr 2 do nr
10 i numery nieparzyste nr 1 i nr 3, czáåÝ ul. Gdyãskiej
numery parzyste od nr 106 do nr 112 i numery nieparzyste
od nr 127 do nr 133, Górki, JabÛoniowa, Jana PawÛa II,
Konwaliowa, czáåÝ ul. Ksißéßt Pomorskich numery
parzyste od nr 50 do nr 72 i numery nieparzyste od nr 37
do nr 77, Leåna, czáåÝ ul. Pod Otomino od nr 2 do nr 24,
Pod Pápowo, czáåÝ ul. SÛonecznej od nr 3 do nr 23,
Sobótki, Sosnowa, äwierkowa, äwiátopeÛka
SoÛectwo Leæno ( wsie: Czaple, Leçno, Lniska)

9

SoÛectwo Niestâpowo
SoÛectwo Sulmin
SoÛectwo Widlino

10

SoÛectwo Ûapino
SoÛectwo Przyjaæä

11

SoÛectwo Skrzeszewo

12

SoÛectwo Glincz ( wsie: Babi DóÛ, Glincz)
SoÛectwo Otomino

13

SoÛectwo Tuchom

14

SoÛectwo Miszewo ( wsie: Dßbrowa, Miszewko, Miszewo,
Nowy Tuchom)
SoÛectwo Maãkowo

15

SoÛectwo Râbiechowo ( wsie: Barniewice, Rábiechowo)
SoÛectwo Nowy Ýwiat

16

SoÛectwo Chwaszczyno – ulice:

Poz. 2532

SzkoÛa Podstawowa
im. Obroãców
Wybrzeéa
w èukowie ul. Gdyãska
7
tel.681-87-62

ZespóÛ Publicznego
Gimnazjum
i SzkoÛy Podstawowej
w Leçnie
tel.681-86-94
SzkoÛa Podstawowa
w Niestápowie ul.
Raduãska 62
tel.681-88-09
ZespóÛ Publicznego
Gimnazjum
i SzkoÛy Podstawowej
w Przyjaçni ul. Szkolna
2
tel.681-80-21
SzkoÛa Podstawowa
w Skrzeszewie
tel.681-88-24
SzkoÛa Podstawowa
w Glinczu
tel.681-83-01
SzkoÛa Podstawowa
w Tuchomiu
tel.552-80-93
SzkoÛa Podstawowa
w Miszewie
tel.681-89-96

SzkoÛa Podstawowa
w Baninie ul. Lotnicza
15
tel.681-89-20
ZespóÛ Publicznego

14

SoÛectwo Miszewo ( wsie: Dßbrowa, Miszewko, Miszewo,
Nowy Tuchom)
SoÛectwo Maãkowo
Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 127

SzkoÛa Podstawowa
w Miszewie
tel.681-89-96

Poz. 2532, 2533

— 14188 —

15

SoÛectwo Râbiechowo ( wsie: Barniewice, Rábiechowo)
SoÛectwo Nowy Ýwiat

16

SoÛectwo Chwaszczyno – ulice:
Adama Asnyka, Akacjowa, BiaÛe èagle, BÛotna,
BogusÛawa, BolesÛawa Leåmiana, Brzechwy, Brzozowa,
Chopina, Cicha, Damroki, Derdowskiego, DookoÛa äwiata,
Fredry, Jadwigi, Jana PawÛa II, Jaromira, Jarzábinowa,
K.I.GaÛczyãskiego, Kamienna, Kasztanowa, Kaszubska
Droga, Katarzyny, Kawelska, Klonowa, Kochanowskiego,
Konopnickiej, Kopalniana, Krasickiego, ks. Sychty,
Leopolda Staffa, Leåna, Majkowskiego, Makuszyãskiego,
MaÛgorzaty, Mickiewicza, MiÛa, MirosÛawy, Moniuszki,
Måciwoja I, Norwida, Olimpijska, Piaskowa, Podleåna,
PrzemysÛawa, Racibora, Reja, Sambora, Sienkiewicza,
SÛoneczna, SÛowackiego, SobiesÛawa I, Spacerowa,
Spokojna, Szczáåliwa, Szymanowskiego, äwierkowa,
äwiátobora, äwiátopeÛka, Torfowa, WarcisÛawa I, Wßska,
Widokowa, Wieniawskiego, Wrzosowa, Wysocka, Zaciszna,
ZwinisÛawy, èeromskiego, èwirowa.

SzkoÛa Podstawowa
w Baninie ul. Lotnicza
15
tel.681-89-20
ZespóÛ Publicznego
Gimnazjum
i SzkoÛy Podstawowej
w Chwaszczynie
ul. Mickiewicza 16
tel.552-80-10

2533
UCHWAŁA Nr IX/59/11
Rady Gminy Choczewo
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choczewo.
		 Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90n
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)Rada Gminy
Choczewouchwala, co następuje:
§1
		 Zmienia się „Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Choczewo, stanowiący załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XIX-234/2005 Rady Gminy Choczewo z dnia
24 marca 2005r.w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym w sposób następujący:
1) § 8 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,”
2) § 9ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Do wniosku o
udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów,
a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne
przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów
przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie

o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej.”
3) w§ 9po ust. 5 dodaje się ust. 6, w brzmieniu:
„Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 składa się
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia klauzuli, o treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”.
4) Zmienia się druk wniosku o przyznanie świadczenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowiący załącznik Nr 1 do regulaminu.
§2
		 Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez
zmian.
§3
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Łasiński
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Załącznik
do uchwały nr IX/59/11
Rady Gminy Choczewo
z dnia 23 sierpnia 2011 r.

Wójt Gminy
Choczewo

I.

II.

Wniosek 1
o przyznanie Ğwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym –
stypendium szkolne/zasiáek szkolny*
Dane wnioskodawcy:

..................................................................................................tel. kontaktowy nr ............................................
(uczeĔ, rodzic, dyrektor szkoáy, sáuchacz kolegium nauczycielskiego, kolegiów jĊzyków obcych lub
kolegiów pracowników sáuĪb spoáecznych)

Dane ucznia/studenta * ubiegającego siĊ o Ğwiadczenie:

2. Nazwisko i imiĊ: ..........................................................................................................................................
3. PESEL ucznia:

........................................................... NIP ucznia ….....................................................

4. Imiona i nazwiska rodziców: .......................................................................................................................
5. Adres zamieszkania:

............................................................................................................................

6. Adres zameldowania:

............................................................................................................................

7. Nazwa i adres szkoáy/kolegium:....................................................................................................................
8. Klasa/rok studiów:
…………………………….........................................................................................................................................
(zaĞwiadczenie lub pieczątka szkoáy potwierdzająca kontynuacjĊ nauki oraz pieczątka i podpis dyrektora szkoáy
lub osoby przez niego upowaĪnionej do podpisywania i wystawiania zaĞwiadczenia )

III.

Informacja o sytuacji materialnej rodziny

9. Uzasadnienie przyznania pomocy materialnej
(bezrobocie Ƒ , niepeánosprawnoĞü Ƒ , ciĊĪka lub dáugotrwaáa choroba Ƒ , wielodzietnoĞü Ƒ , brak
umiejĊtnoĞci wypeániania funkcji opiekuĔczo-wychowawczych Ƒ , alkoholizm lub narkomania Ƒ , niepeána
rodzina, zdarzenia losowe – podaü jakie):
…………………………………………………………………………………………………………………..
10. ĝwiadczenie przeznaczĊ na: ...............................................................................................................................
(caákowite lub czĊĞciowe pokrycie kosztów udziaáu w zajĊciach edukacyjnych, zajĊcia wyrównawcze, inne
..............................................................................................................................................................................
zajĊcia szkolne, pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym zakup podrĊczników inne opáaty związane z
ksztaáceniem lub doksztaácaniem)
11. OĞwiadczam, Īe staram siĊ o przyznanie stypendium socjalnego wypáacanego przez:
……………………………………...................................................................................................................
12. PrzyjmujĊ do wiadomoĞci, iĪ záoĪenie wniosku nie jest wiąĪące w zakresie przyznania Ğwiadczenia.
13. JednoczeĞnie oĞwiadczam, Īe wyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych we wniosku, w zakresie koniecznym do przyznania pomocy materialnej.
.................................., dnia ..................
(miejscowoĞü)
(data)
1

......................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Podstawa prawna: art. 90 lit. b-r ustawy o systemie oĞwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póĨn. zm.)
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IV. OĞwiadczenie wnioskodawcy o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/studenta*
14. Rodzina moja skáada siĊ z niĪej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym i oĞwiadczam, Īe w miesiącu poprzedzającvm záoĪenie wniosku dochody moje i wymienionych
kolejno czáonków gospodarstwa domowego wyniosáy:
Lp.

ImiĊ i nazwisko

Data urodzenia

PokrewieĔstwo

Miejsce zatrudnienia
lub nauki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
15. Udokumentowane zaĞwiadczeniami lub oĞwiadczeniami Ĩródáa dochodu netto w rodzinie stanowią :**
1. Wynagrodzenie za pracĊ

......................................... zá

2. zasiáek rodzinny

......................................... zá

3. emerytury, renty

......................................... zá

4. staáe zasiáki z pomocy spoáecznej

......................................... zá

5. dodatek mieszkaniowy

......................................... zá

6. alimenty i Ğwiadczenia z funduszu alimentacyjnego

…..….. ............................ zá

7. zasiáek dla bezrobotnych i zasiáek rodzinny

......................................... zá

8. dochody z gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe x 207 zá)

………............................. zá

10. dochody z prowadzonej dziaáalnoĞci gospodarczej

…….. .............................. zá

11. inne dochody

......................................... zá

16. ĝredni miesiĊczny dochód na 1 osobĊ w gospodarstwie domowym

......................................... zá

17. Jestem Ğwiadomy/a odpowiedzialnoĞci karnej za záoĪenie faászywego oĞwiadczenia2. Przedstawione
dane są zgodne ze stanem faktycznym.
18. ZobowiązujĊ siĊ do niezwáocznego zawiadomienia o ustaniu przyczyn, które stanowiáy podstawĊ
przyznania Ğwiadczenia.
.................................. dnia .............................
•

....................................................................
( czytelny podpis wnioskodawcy)

niepotrzebne skreĞliü ( dotyczy uczniów szkóá podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
sáuchaczy kolegiów nauczycielskich. jĊzyków obcych i pracowników sáuĪb spoáecznych)
** wysokoĞü dochodu nie moĪe przekroczyü 351 zá netto na osobĊ;
zaĞwiadczenie z zakáadu pracy o wysokoĞci wynagrodzenia netto, po potrąceniu podatku dochodowego oraz
skáadek ZUS, áącznie z zasiákiem rodzinnym;
w przypadku zarejestrowania w Powiatowym UrzĊdzie Pracy, zaĞwiadczenie o wysokoĞci pobieranego zasiáku
(áącznie z zasiákiem rodzinnym) lub zaĞwiadczenie o pozostawaniu bez prawa do zasiáku dla bezrobotnych.
w przypadku pobierania ĞwiadczeĔ z pomocy spoáecznej, zaĞwiadczenie z GOPS w Choczewie lub
oĞwiadczenie o korzystaniu ze ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych z pomocy spoáecznej.
2
art. 233 § 1 Kodeksu karnego brzmi: „Kto skáadając zeznanie mające sáuĪyü za dowód w postĊpowaniu sądowym lub w
innym postĊpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdĊ lub zataja prawdĊ, podlega kaĪe pozbawienia
wolnoĞci do lat 3”
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2534
UCHWAŁA Nr IX/60/11
Rady Gminy Choczewo
z dnia 23 sierpnia 2011 r.

w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Choczewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
9 października 2011 r.

		 Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011
r. – Kodeks wyborczy (Dz. U Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1))
Rada Gminy Choczewo uchwala, co następuje:
§1
		 Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 9 października 2011r. tworzy się na
obszarze Gminy Choczewo odrębny obwód głosowania:
- obwód Nr 5 dla uprawnionych wyborców przebywających w: Areszcie Śledczym w Wejherowie Oddział Tymczasowego Zakwaterowania Skazanych w Zwartowie. Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ośrodek Doskonalenia
Kadr Służby Więziennej Zwartowo 25, 84-210 Choczewo.

§3
		 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego oraz podaniu do wiadomości
publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
§4
		 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.
§5
		 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Łasiński

§2
		 Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147,
poz. 881 i nr 149 poz. 889).

2535
UCHWAŁA Nr XIV/106/2011
Rady Gminy Gniewino
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
w sprawie uchylenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa.

		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3 i art. 19 pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 nr 121, poz. 844 ze zm.), art.
6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o
podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz. 1682 ze zm.) w zw. z
art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60
ze zm.), Rada Gminy Gniewino uchwala, co następuje:
§1
		 Uchyla się pobór w drodze inkasa:
1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

2)
3)
4)
5)

opłaty od posiadania psów,
podatku rolnego od osób fizycznych,
podatku leśnego od osób fizycznych,
opłaty targowej.
§2

		 Traci moc uchwała Rady Gminy Gniewino nr
XIV/137/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie poboru
podatków i opłat w drodze inkasa (Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego nr 149, poz. 2802).
§3
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Dietrich Krzebietke
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UCHWAŁA Nr XIV/109/2011
Rady Gminy Gniewino
z dnia 26 sierpnia 2011 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Perlino.
		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca
1985r o drogach publicznych (Dz. U. nr 19 z 2007r poz. 115
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Gniewino uchwala,
co następuje
§1
		 Ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości
Perlino wykazanej na planie sytuacyjnym stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały – nadaje się nazwę
„Jodłowa”.

§2
		 Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§3
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Dietrich Krzebietke
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Rady Gminy Gniewino
z dnia 26 sierpnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 127

Poz. 2537

— 14194 —
2537
UCHWAŁA Nr XI/58/2011
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 6 lipca 2011 r.

w sprawie nadania nazwy Kminkowa i Astrowa ulicom położonym
we wsi Kosakowo na terenie gminy Kosakowo.
		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591) Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co następuje:
§1
		 Ulicom położonym we wsi Kosakowo, na terenie gminy
Kosakowo, nadaje się następujące nazwy:
1. Ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki
nr 383, 88/101 – właściciel Gmina Kosakowo oraz
działki nr 305, 314, 327, 342, 345, 302, 358 – właściciel
TS Development Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze
nadaje się nazwę „KMINKOWA”.
2. Ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 393, 401 – właściciel Gmina Kosakowo oraz działki nr 394, 386, 398 – właściciel TS Development Sp.
z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze nadaje się nazwę
„ASTROWA”.

§2
		 Ulice wymienione w § 1 zostały przedstawiona na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§3
		 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.
§4
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo
Mirosław Marek
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UCHWAŁA Nr XI/59/2011
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 6 lipca 2011 r.

w sprawie nadania nazwy Adama Asnyka ulicy położonej we wsi Pogórze na terenie gminy Kosakowo.
		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591) Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co następuje:
§1
		 Ulicy położonej we wsi Pogórze, gmina Kosakowo,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 114/210,
właściciel Gmina Kosakowo, nadaje się nazwę „ADAMA
ASNYKA”.
§2
		 Ulica wymieniona w § 1 została przedstawiona na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§3
		 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.
§4
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo
Mirosław Marek
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2539
UCHWAŁA Nr VII/54/2011
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie ustalenia opłaty za usługi świadczone w Przedszkolu Publicznym w Miłoradzu.
		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późniejszymi zmianami) Rada Gminy Miłoradz uchwala,
co następuje:
§1
		 Usługi świadczone przez Przedszkole Publiczne w Miłoradzu w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie zgodnie
z ustawą o systemie oświaty powołanej we wstępie.
§2
		 Usługi świadczone przez Przedszkole Publiczne w Miłoradzu, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie o którym
mowa w § 1, są odpłatne i obejmują:
1. zabawy aktywizujące i badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
2. gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
3. zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, muzyczne
i teatralne dzieci,
4. zajęcia wspomagające rozwój fizyczny i umysłowy
dziecka,
5. organizowane przez przedszkole uroczystości, imprezy i zajęcia otwarte z udziałem rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego,
6. realizacja autorskich programów oraz innowacji
pedagogicznych.
§3
1. Świadczenia, o których mowa w § 2 są odpłatne.
2. Ustala się opłatę jednostkową za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 w wysokości
0,10% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięczne-

go za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 z
późniejszymi zmianami) obowiązującego w danym roku
kalendarzowym.
3. Opłata, o której mowa w § 3 wnoszona będzie przez
rodziców (opiekunów prawnych) do dnia 10 następnego
miesiąca.
§4
		 Zakres świadczeń oraz zasady pobierania opłat za
świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole określi w porozumieniu z rodzicem lub prawnym opiekunem
dziecka dyrektorem Zespołu Szkolno Przedszkolnego w
Miłoradzu.
§5
		 Tracą moc:
1. Uchwała Nr XXV/203/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia
27 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości
odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
2. Uchwała Nr XXVIII/230/09 Rady Gminy Miłoradz z
dnia 9 października 2009 roku w sprawie ustalenia
wysokości odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
(zmiana I),
3. Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Miłoradz z dnia
16 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miłoradz.
§6
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Majewski

2540
UCHWAŁA Nr VII/51/2011
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Sadlinki ze środków budżetu Gminy przeznaczonych na finansowanie zadań własnych gminy
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
		 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz
art. 403 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.
zmianami)Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje:
§1
		 Określa się zasady udzielenia dotacji dofinansowania
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Sadlinki ze środków budżetu Gminy przeznaczonych na

finansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.
§2
1. Ograniczanie ilości odprowadzanych nie oczyszczonych
ścieków socjalno - bytowych lub wód, a w efekcie przerwanie procesów degradacji.
2. Stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków
na obszarach dla których budowa kanalizacji sanitarnej
sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
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3. Poprawa stanu środowiska naturalnego Gminy Sadlinki.
§3
1. Na terenie gminy gdzie nie ma możliwości włączenia się
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej posesje muszą
być wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków
lub szczelne bezodpływowe zbiorniki na ścieki socjalno
- bytowe, które to urządzenia mogą być przedmiotem
dofinansowania.
2. Preferowane będzie dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków a dopiero w ostateczności, gdy budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
będzie niemożliwa lub nieuzasadniona, dopuszcza się
dofinansowanie szczelnego bezodpływowego zbiornika, lecz tylko na terenach gdzie jest to dopuszczalne.
3. Dofinansowaniem może zostać objęte tylko zakup i
montaż urządzenia.
4. Dofinansowaniem mogą zostać objęte tylko urządzenia
których realizacja rozpoczęta została od 2008r.

nie może przekraczać kwoty określonej w § 6 w pkt 2
i pkt 3.
9. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela to dofinansowanie przysługuje każdemu ze
współwłaścicieli posesji jednorodzinnej lub lokalu z tym
że, łączna kwota dofinansowania nie może przekraczać
kwoty określonej w § 6 w pkt 2 i pkt 3.
§6

1. Zainteresowany dofinansowaniem musi złożyć pisemny wniosek z określeniem lokalizacji inwestycji numer
geodezyjny działki i obręb wraz z opisem przedsięwzięcia.
2. O sposobie rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania na zasadach określonych w Programie
beneficjent zostanie poinformowany pisemnie.

1. Program będzie finansowany z budżetu Gminy Sadlinki.
2. Inwestycje mogą być dofinansowane w następujących
wysokościach:
1) budowa oczyszczalni typu osadu czynnego lub złoża
biologicznego, może być dofinansowana w wysokości do 50% wartości inwestycji jednak nie więcej niż
5.000,-zł., dla każdego beneficjenta,
2) budowa oczyszczalni typu drenażowego, może być
dofinansowana w wysokości do 50% wartości inwestycji jednak nie więcej niż 3.000,-zł., dla każdego
beneficjenta,
3) budowa szczelnego bezodpływowego zbiornika na
ścieki, może być dofinansowana w wysokości do 50%
wartości inwestycji jednak nie więcej niż 2.000,-zł.,
dla każdego beneficjenta.
3. W przypadku kiedy jedna oczyszczalnia finansowana
jest przez większą ilość benificjentów, dofinansowanie
może być nie większe niż 50%, a każdy z beneficjentów
nie może otrzymać więcej niż 5.000,-zł.

§5

§7

1. Beneficjentem programu może zostać osoba będąca
inwestorem budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków lub szczelnego bezodpływowego zbiornika na
ścieki.
2. Inwestorem może być osoba lub grupa osób na stałe
zameldowana na terenie Gminy Sadlinki.
3. Inwestycja będzie zrealizowana na terenie posesji położonej w Gminie Sadlinki.
4. Na terenach nadwiślańskich tj. w miejscowościach:
Grabowo, Kaniczki, Wiśliny, Nebrowo Wielkie, Nebrowo
Małe, Glina, Rusinowo dofinansowane mogą być tylko
oczyszczalnie typu osadu czynnego oraz oczyszczalnie
ścieków działające na zasadzie złoża biologicznego, ze
względu na występujący wysoki poziom wody gruntowej. W uzasadnionych przypadkach, na pozostałym
terenie Gminy dopuszcza się wykonanie oczyszczalni
drenażowych.
5. Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie ze środków z budżetu Gminy Sadlinki jest legitymowanie się
prawem do dysponowania nieruchomością.
6. Oczyszczalnie przydomowe oraz zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko w przypadku
braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej.
7. Powyższy program nie dotyczy przedmiotów gospodarczych.
8. Przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków lub
szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki dla
kilku posesji jednorodzinnych lub kilku lokali mieszkalnych z budynku wielorodzinnego, dofinansowanie
może być udzielone każdemu właścicielowi posesji i
każdemu właścicielowi lokalu, jeżeli uczestniczą w realizacji inwestycji z tym że, łączna kwota dofinansowania

1. Wypłata dofinansowania nastąpi w ciągu 90 dni po
całkowitym zakończeniu inwestycji, sfinansowaniu
inwestycji i złożeniu wniosku o dofinansowanie.
2. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest realizowanie
budowy zgodnie z obowiązującym prawem i stosownymi przepisami a w szczególności z prawem budowlanym i ustawą prawo wodne.
3. W celu uzyskania wypłaty należy złożyć wniosek do
Urzędu Gminy Sadlinki.
1) dofinansowanie może dotyczyć tylko i wyłącznie
zakupu i montażu urządzenia
4. Do wniosku o wypłatę dofinansowania beneficjent
załączy:
1) fakturę związaną z realizacją inwestycji (zakup oraz
montaż urządzenia)
2) potwierdzenie zakończenia prac i funkcjonowania
urządzenia
3) protokół odbioru podpisany przez Gminną komisję
powołaną przez Wójta Gminy Sadlinki.

§4

§8
		 Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty:
1. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sadlinki
§9
		 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadlinki.
§ 10
		 Traci moc załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/42/2011 Rady
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Gminy Sadlinki z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie
zatwierdzenia,,Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych
zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Sadlinki.

§ 11
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Sadlinki
Jan Piskor

2541
UCHWAŁA Nr VII/55/2011
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
w sprawie Statutu Gminy Sadlinki.
		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1, w związku
z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.
zmianami), Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje:

6. zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Sadlinki;
7. zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta oraz korzystania z nich.

§1

§2

		 Uchwala się Statut Gminy Sadlinki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

		 Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Sadlinki;
2. radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Sadlinki;
3. komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy
Sadlinki;
4. komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Sadlinki;
5. klubie radnych – należy przez to rozumieć klub radnych
Rady Gminy Sadlinki;
6. wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sadlinki;
7. statucie – należy przez to rozumieć statut Gminy Sadlinki;
8. uchwale odrębnej – inną uchwałę Rady Gminy Sadlinki;
9. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami);
10. urzędzie gminy – należy przez to rozumieć Urząd
Gminy Sadlinki,
11. sołtysie – należy przez to rozumieć przewodniczącego
organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

§2
		 Traci moc uchwała Nr V/26/2003 Rady Gminy Sadlinki
z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Sadlinki (Dz. U. Woj. Pom. Nr 104, poz. 1859, z 2006
r. Nr 104, poz. 1859)
§3
		 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Sadlinki oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Sadlinki.
§4
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Sadlinki
Jan Piskor
Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/55/2011
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
STATUT GMINY SADLINKI
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
		 Statut określa:
1. ustrój Gminy Sadlinki;
2. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy;
3. uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia
gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
4. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy
Sadlinki i komisji Rady Gminy;
5. tryb pracy Wójta Gminy Sadlinki;

Rozdział II
Gmina
§3
		 Gmina Sadlinki jest podstawową jednostką lokalnego
samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia
publicznego na swoim terytorium.
§4
1. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§5
1. Gmina położona jest w powiecie kwidzyńskim, w województwie pomorskim i obejmuje obszar wyznaczony
granicami ustalonymi w ramach podziału administracyjnego kraju.
2. Gmina liczy 13 sołectw: Białki, Bronisławowo, Glina,
Grabowo, Kaniczki, Karpiny, Nebrowo Małe, Nebrowo
Wielkie, Okrągła Łąka, Olszanica, Rusinowo, Sadlinki,
Wiśliny.
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§6
		 Siedzibą gminy jest miejscowość Sadlinki.
§7
		 Gmina posiada herb i flagę, których wzory określa
odrębna uchwała rady.
Rozdział III
Jednostki pomocnicze gminy
§8
1. W gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze:
sołectwa.
2. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych gminy.
§9
		 O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga rada
w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących
zasad:
1. inicjatywa uchwałodawcza w zakresie utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej,
z uwzględnieniem § 32, przysługuje także 1/5 mieszkańców obszarów (sołectw), których zmiana dotyczy,
posiadających prawo wybierania do rady;
2. utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami
społecznymi, których tryb określa rada odrębną uchwałą;
3. projekt granic jednostki pomocniczej sporządza wójt w
uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki;
4. przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne,
komunikacyjne i więzi społeczne.
§ 10
		 Uchwała, o jakiej mowa w § 10, powinna określać w
szczególności:
1. obszar;
2. granice;
3. siedzibę władz;
4. nazwę jednostki pomocniczej.
Rozdział IV
Organizacja wewnętrzna Rady
§ 11
1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały
rady.
2. Wójt i komisje rady pozostają pod kontrolą rady, której
składają sprawozdania ze swojej działalności.
§ 12
1. Rada powołuje następujące komisje stałe:
1) Rewizyjną,
2) Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
3) Rozwoju Gospodarczego, Rzemiosła, Usług, Handlu
i Przeciwdziałania Bezrobociu,
4) Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych,
5) Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku i Publicznego,
6) Budżetowo – Organizacyjna.

2. Radny jest obowiązany być członkiem co najmniej
jednej komisji stałej i nie więcej niż trzech komisji stałych.
3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne
komisje do wykonywania określonych zadań, określając
ich skład i zakres działania.
§ 13
		 Radny może być przewodniczącym jednej komisji stałej.
§ 14
		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przewodniczący Rady:
zwołuje sesje rady,
przewodniczy obradom,
sprawuje policję sesyjną,
kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń rady,
zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami
uchwał,
podpisuje uchwały rady,
czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu,
ustala plan dyżurów radnych w siedzibie urzędu gminy,
koordynuje pracę komisji rady.
§ 15

1. Przewodniczący rady, oprócz uprawnień przewidzianych
w § 19 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania
rady na zewnątrz.
2. Rada, na wniosek przewodniczącego, może upoważnić
w drodze uchwały inną, niż przewodniczący, osobę do
reprezentowania jej na zewnątrz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, przewodniczący
może działać przez pełnomocnika.
4. Pełnomocnikiem przewodniczącego może być wyłącznie radny.
§ 16
		 Do obowiązków I wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub statut dla
przewodniczącego w razie wakatu na tym stanowisku oraz
pod nieobecność przewodniczącego rady.
§ 17
		 Pod nieobecność przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.
§ 18
		 W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach przewodniczącego oraz I wiceprzewodniczącego rady, do
kolejnego wiceprzewodniczącego § 16 stosuje się odpowiednio.
§ 19
1. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady koordynują z ramienia rady prace komisji rady.
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje przewodniczący rady.
§ 20
		 W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia
mandatu przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego
rady przed upływem kadencji, rada na swej najbliższej
sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.
§ 21
		 Obsługę rady i jej organów zapewnia wójt.
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Rozdział V
Tryb pracy Rady
§ 22
		 Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał
sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o
samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w
przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
§ 23
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania jej zadań, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje zwoływane w zwykłym
trybie przewidziane w planie pracy rady, ustalanym
przez radę do dnia 30 stycznia każdego roku.
3. Na wniosek Wójta lub 1/3 ustawowego składu rady
przewodniczący rady zwołuje sesję nadzwyczajną.
4. Przewodniczący, w przypadku wniosku, o którym mowa
w ust. 3, zwołuje sesję nadzwyczajną w terminie 14 dni
od dnia wpływu wniosku do urzędu gminy.
§ 24
1. Sesje przygotowuje przewodniczący rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w
tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych
punktów porządku obrad.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad
sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni
przed terminem obrad.
4. Terminy, o których mowa w ust. 3 i 4, rozpoczynają bieg
od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie
obejmują dnia odbywania sesji.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad
rady powinno być podane do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu
gminy.
§ 25
1. Przed każdą sesją przewodniczący rady, w uzgodnieniu
z wójtem, ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2. W sesjach rady uczestniczą wójt bądź jego zastępca
oraz sekretarz i skarbnik gminy.
3. W sesjach rady powinni uczestniczyć kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, podlegających kontroli
rady oraz poszczególni pracownicy urzędu gminy, w
zakresie działania których pozostają sprawy będące
przedmiotem sesji.
§ 26
		 Szczegółowy tryb pracy rady na sesji przedstawia załącznik nr 1 do statutu.
§ 27
1. Uchwały rady są sporządzane w formie odrębnych
dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
§ 28
1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada wójt, przewodniczący rady, stałe komisje rady oraz grupa co najmniej
3 radnych.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1)
2)
3)
4)

tytuł uchwały,
podstawę prawną,
postanowienia merytoryczne,
w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania
realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwały i złożenie sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie
uchwały.
3. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z
prawem przez radcę prawnego.
§ 29
		 Uchwały rady powinny być zredagowane w sposób
zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać
posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.
§ 30
1. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić
tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej,
niż na następnej sesji.
2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do
oczywistych omyłek.
§ 31
1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania
rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rządowej
lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez
Radę.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt
uchwały rady, sporządzony przez wójta.
§ 32
		 Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile
ustawy nie stanowią inaczej.
§ 33
		 Wójt prowadzi rejestr uchwał i przechowuje je wraz z
protokołami sesji rady.
§ 34
1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i
zakres zadań komisji doraźnych określa rada w odrębnych uchwałach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy komisji rewizyjnej
rady.
§ 35
1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy,
przedkładanym radzie w terminie do dnia 30 grudnia
roku poprzedzającego.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy
stosownych zmian.
§ 36
1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je
radzie.
3. Przewodniczący rady może zwołać posiedzenie komisji
i nakazać złożenie radzie sprawozdania.
§ 37
		 Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, wybrany przez członków danej komisji.
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§ 38

§ 46

1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio
przepisy o posiedzeniach komisji rewizyjnej.

1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba,
że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią
inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany
wspólnym, regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

§ 39
1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku
przedstawiają na sesji rady sprawozdania z działalności
komisji.
2. Przewodniczący komisji doraźnych i zespołów powołanych przez Radę składają sprawozdanie w terminie
ustalonym w uchwale o powołaniu danej komisji i
zespołu.
§ 40
		 Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
§ 41
1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub
posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne wyjaśnienia na piśmie
na ręce przewodniczącego rady lub przewodniczącego
komisji.
3. Przewodniczący komisji usprawiedliwia swą nieobecność na ręce przewodniczącego rady.
§ 42
1. Radni powinni uczestniczyć w zebraniach wiejskich
sołectw w swoim okręgu wyborczym.
2. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców Gminy w siedzibie Urzędu Gminy, w sprawach
dotyczących Gminy i jej mieszkańców.
§ 43
1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego
od wykonywania jego obowiązków, przewodniczący
rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1, rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia
wyjaśnień, chyba, że nie okaże się to możliwe
§ 44
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego
radnego o wyrażenie przez radę zgody na rozwiązanie
z radnym stosunku pracy, rada może powołać komisję
doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na
piśmie przewodniczącemu rady.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym
w ust. 1, rada powinna umożliwić radnemu złożenie
wyjaśnień.
§ 45
1. Rada może odbywać wspólne Sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla
rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rady zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie
przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący
zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział VI
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
§ 47
1. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz
pozostałych członków.
2. Wybrani przez Radę członkowie Komisji Rewizyjnej
wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
§ 48
		 Przewodniczący komisji rewizyjnej organizuje pracę
komisji rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecności przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego
Zastępca.
§ 49
1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem:
1) legalności,
2) gospodarności,
3) rzetelności,
4) celowości,
5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę
finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.
§ 50
		 Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie rady w zakresie i w formach wskazanych w
uchwałach rady.
§ 51
		 Komisja rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje
kontroli:
1. kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań
tego podmiotu,
2. problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego
podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego
działalności,
3. sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w
toku postępowania danego podmiotu.
§ 52
1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe
w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym
przez radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia
kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 53
		 Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż
10 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca
– nie dłużej niż 2 dni robocze.
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§ 54

§ 61

1. Kontroli komisji rewizyjnej nie podlegają zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy
projektów dokumentów mających stanowić podstawę
określonych działań (kontrola wstępna).
2. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu
i przedmiotu kontroli.
3. Uchwały rady, o których mowa w ust. 1-2, wykonywane
są niezwłocznie.
4. Komisja rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia
kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji
przez radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udziału przez co najmniej trzech radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone
przewodniczącemu rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego
poinformowania o tym przewodniczącego rady.

§ 55
		 Szczegółowe zasady i tryb kontroli komisji rewizyjnej
określa załącznik nr 2 do Statutu
§ 56
		 Komisja rewizyjna przedkłada radzie do zatwierdzenia
roczny plan pracy oraz składa radzie roczne sprawozdanie
z działalności.
§ 57
1. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 1, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego komisji
rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1) przewodniczącego rady lub też pisemny wniosek:
2) nie mniej niż 4 radnych,
3) nie mniej niż 2 członków komisji rewizyjnej,
4) Wójta
3. Przewodniczący Komisji rewizyjnej może zaprosi na jej
posiedzenia:
1) radnych niebędących członkami komisji rewizyjnej,
2) wójta i innych pracowników urzędu,
3) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze biegłych lub ekspertów
4. W posiedzeniach komisji rewizyjnej mogą brać udział
tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.
5. Z posiedzenia komisji rewizyjnej należy sporządzać
protokół, który winien być podpisany przez wszystkich
członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
§ 58
		 Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji
w głosowaniu jawnym.
§ 59
		 Komisja rewizyjna może występować do organów gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
regionalną izbę obrachunkową, najwyższą izbę kontroli lub
inne organy kontroli.
Rozdział VII
Zasady działania klubów radnych
§ 60
		 Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów
przez siebie przyjętych.

§ 62
		 Kluby działają wyłącznie w ramach rady.
§ 63
1. Kluby działają w okresie kadencji rady. Upływ kadencji
rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na
mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy
członków klubu.
3. Klub ulega rozwiązaniu, gdy liczba jego członków spadnie poniżej trzech.
§ 64
		 Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.
§ 65
1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze statutem gminy.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów przewodniczącemu rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.
§ 66
1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i
opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania
rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji
rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.
§ 67
		 Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie
niezbędnym do ich funkcjonowania.
Rozdział VIII
Wójt
§ 68
		 Wójt wykonuje swe zadania przy pomocy urzędu gminy,
będącego gminną jednostką organizacyjną, działającego
w formie jednostki budżetowej.
§ 69
1. Wójt uczestniczy w sesjach rady.
2. Wójt może uczestniczyć w posiedzeniach komisji rady,
na wniosek danej komisji.
3. Zadania wójta, określone w ust. 1 i 2, mogą wykonywać zastępca wójta lub sekretarz gminy na podstawie
udzielonego im przez wójta upoważnienia.
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Rozdział IX
Zasady dostępu i korzystania z dokumentów
wynikających z wykonywania przez gminę zadań
§ 70
		 Każdy ma prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez gminę zadań publicznych,
dokonywania odpisów i wypisów z tych dokumentów oraz
prawo wstępu na sesje rady i posiedzenia komisji rady.
§ 71
1. Informację o dniu, godzinie, tematyce i miejscu obrad
rady podaje się do publicznej wiadomości na tablicy
ogłoszeń w urzędzie gminy oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Sadlinki na co najmniej 6 dni przed
planowanym terminem sesji.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do posiedzeń komisji rady, z tym, że termin, miejsce i porządek
posiedzenia jest podawany do publicznej wiadomości
na co najmniej 2 dni przed planowanym posiedzeniem
komisji.

niem ust. 2 - 4.
2. Na wniosek przewodniczącego rady bądź radnego, rada
może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym
posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ustępie
poprzedzającym rada może postanowić wyłącznie w
szczególnie uzasadnionych przypadkach, znacznie
utrudniających bądź uniemożliwiających prowadzenie
obrad.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich
zakończeniem, odnotowuje się w protokole.
§2
1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co
najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie musi przerywać obrad, gdy
liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże
rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 72

§3

W miejscu odbywania obrad sesji rady i posiedzeń komisji
zapewnia się miejsca dla publiczności.

1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący
rady.
2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez
przewodniczącego rady formuły: „Otwieram … (kolejny
numer) sesję Rady Gminy Sadlinki”.
3. Po otwarciu sesji przewodniczący rady stwierdza na
podstawie listy obecności prawomocność obrad.
4. Po stwierdzeniu prawomocności obrad sesji przewodniczący rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w
sprawie zmiany porządku obrad.

§ 73
		 Protokoły z posiedzeń rady i komisji rady podlegają
udostępnieniu po ich przyjęciu.
§ 74
1. Dokumenty z zakresu działania rady i komisji udostępnia
się na stanowisku właściwym do spraw obsługi rady
w urzędzie gminy, w dniach i godzinach pracy urzędu
gminy.
2. Dokumenty urzędowe wynikające z wykonywania zadań
publicznych przez wójta są udostępniane w komórkach
organizacyjnych urzędu gminy, w zakresie prowadzonych przez nie spraw, zgodnie z podziałem zadań określonym w Regulaminie organizacyjnym urzędu gminy,
w dniach i godzinach pracy urzędu gminy.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są
również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Sadlinki.
§ 75
		 Realizacja uprawnień określonych w § 80 i § 84 ust. 1 i 2
może się odbywać wyłącznie w urzędzie gminy i w asyście
pracownika urzędu.
§ 76
		 Uprawnienia określone w § 80 i 84 nie znajdują zastosowania:
1. w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności,
2. gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
3. w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, w których uprawnienia te
przysługują jedynie stronie.
Załącznik nr 1
do Statutu Gminy Sadlinki
Tryb pracy Rady Gminy Sadlinki na sesji
§1
1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu, z zastrzeże-

§4
		 Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1. interpelacje i zapytania radnych,
2. informacja z działalności wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady,
3. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
4. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich
sesjach, na które wójt nie udzielił wyczerpującej odpowiedzi,
6. wolne wnioski i informacje.
§5
		 Sprawozdanie, o jakim mowa w § 4 pkt 2, składa
Wójt.
§6
1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz
wynikające zeń pytania.
4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce
przewodniczącego rady lub ustnie, w trakcie sesji rady;
Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację
wójtowi.
5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana na sesji, a w
przypadku niemożności udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na sesji, wójt odpowiada w formie pisemnej,
w terminie 21 dni – na ręce przewodniczącego rady i
radnego składającego interpelację.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny
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interpelujący może zwrócić się do przewodniczącego
rady o nakazanie uzupełnienia odpowiedzi.
7. Przewodniczący rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji
rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.
§7
1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów
gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce przewodniczącego rady lub ustnie, w trakcie sesji rady.
3. W przypadku, gdy bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 6 ust. 5, 6 i 7 stosuje się
odpowiednio.
§8
1. Przewodniczący rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad
każdym z punktów.
2. Przewodniczący rady udziela głosu według kolejności
zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także
udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia
przewodniczącego rady.
4. Przewodniczący rady może zabierać głos w każdym
momencie obrad.
5. Przewodniczący rady może udzielić głosu osobie nie
będącej radnym.
§9
1. Przewodniczący rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień
radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać
mówcę „do rzeczy”.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad
bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący rady
przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie
nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując
odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do
osób spoza rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący rady może
nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
§ 10
		 Na wniosek radnego, przewodniczący rady przyjmuje
do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na
piśmie, lecz niewygłoszone w toku obrad, informując o
tym radę.
§ 11
1. Przewodniczący rady udziela głosu poza kolejnością w
sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności
dotyczących:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porządku obrad,
3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
4) zamknięcia listy mówców,

5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
6) zarządzenia przerwy,
7) odesłania projektu uchwały do komisji,
8) przeliczenia głosów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne przewodniczący rady poddaje pod
dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego
głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę
pod głosowanie.
§ 12
1. Po wyczerpaniu listy mówców, przewodniczący rady
zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządzam przerwę
w celu umożliwienia właściwej komisji lub wójtowi
ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty
wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu
zarządzenia głosowania, przewodniczącym rady może
udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku
głosowania.
§ 13
1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący rady
kończy sesję, wypowiadając formułę „Zamykam …(tu
wymienia kolejny numer sesji) sesję Rady Gminy Sadlinki”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła
więcej niż jedno posiedzenie.
§ 14
		 Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad
po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie
ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w
którym sesja się odbywa.
§ 15
1. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po
zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie
ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w
którym sesja się odbywa.
2. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
3. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej
rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery
uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i
protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków rady, z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
5) ustalony porządek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień
albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również
uchwalonych wniosków, a ponadto odnotowanie
faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby
głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz
głosów nieważnych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
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9) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 16

§ 22

1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji
radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do
protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga
przewodniczący rady po wysłuchaniu protokolanta i
przesłuchaniu taśmy magnetofonowej w przypadku
nagrywania przebiegu sesji.
2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do rady.
3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.

1. Przewodniczący rady przed poddaniem wniosku pod
głosowanie precyzuje i ogłasza radzie proponowaną
treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była
przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności przewodniczący rady poddaje
pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to
wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków
jest najdalej idący rozstrzyga przewodniczący rady.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób,
przewodniczący rady przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować
i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod
głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie
zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 17
1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz
odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych
przez radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce
przewodniczącego rady.
2. Uchwały przewodniczący rady doręcza wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.
3. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał przewodniczący rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym,
które są zobowiązane do określonych działań, wynikających z tych dokumentów.
§ 18
1. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik urzędu
gminy w uzgodnieniu z przewodniczącym rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, podlega w sprawach merytorycznych w tym zakresie przewodniczącemu rady.
§ 19
		 W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
§ 20
1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie
ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący rady, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw”
i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą
radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub
ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia głosów przewodniczący rady może
wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący
rady.
§ 21
1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią rady, przy
czym każdorazowo rada ustala sposób głosowania,
a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona
rady komisja skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie
przewodniczącym.
2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je,
wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

§ 23
1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w
danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie
tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności rada
głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych
paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje
według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności
przewodniczący rady poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne
poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie
poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę
określoną w ust. 2.
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie
łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej
kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwały.
7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie,
o jakim mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi
sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.
Załącznik nr 2
do Statutu Gminy Sadlinki
Szczegółowe zasady i tryb kontroli
przeprowadzanych przez komisję rewizyjną
Rady Gminy Sadlinki
§1
1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób
umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w
§ 57 ust. 1 statutu.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
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3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne
wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
§2
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest
zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest
w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących
dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia
kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2,
obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce
osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych
wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone
w ust. 3.

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie
nieprawidłowości w działalności kontrolowanego
podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
7) datę i miejsce podpisania protokołu,
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika
kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie
podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz
propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości
stwierdzonych w wyniku kontroli.
§5
1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy
– pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, składa się na
ręce przewodniczącego komisji rewizyjnej.

§3

§6

		 Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu, w sposób niezakłócający jego normalnej pracy.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na
ręce przewodniczącego rady uwagi dotyczące kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1, składa się w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§4
1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli
– w terminie 3 dni od daty jej zakończenia – protokół
pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objętego kontrolą,

§7
		 Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania
protokołu – otrzymują: przewodniczący rady, przewodniczący komisji rewizyjnej i kierownik kontrolowanego
podmiotu.

2542
UCHWAŁA Nr XI/111/2011
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w podziale Gminy Wejherowo na stałe obwody głosowania.
		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z roku 2001 Nr 142 poz. 1591, Dz.U z 2002 Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr
214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.
1568, Dz. U. z 2004 Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2005 Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.
974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr
223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.
1241, Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106
poz. 675, Nr 40 poz. 230,z 2011 Nr 117 poz. 679,Nr21 poz.
113) oraz art. 12§ 2,§ 11 i § 12 w związku z art. 13 ustawy z
dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011
Nr 21 poz. 112, Nr 26, poz. 134 Nr 94 poz. 550,.Nr 102 poz.
588,Nr 134 poz. 777,Nr 147 poz. 881,Nr 149 poz. 889) Rada
Gminy Wejherowo uchwala co następuje

§1
		 Dokonuje się zmian w podziale Gminy Wejherowo
na stałe obwody głosowania utworzone uchwałą nr
XLII/448/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. poprzez:
1. wykreślenie z obwodu numer 6 w Gowinie wsi Kąpino.
2. dodanie do obwodu głosowania numer 4 w Gościcinie
nowo powstałych ulic o nazwach: Borówkowa, Jeżynowa i Malinowa.
3. dodanie do obwodu głosowania numer 9 w Bolszewie
nowo powstałej ulicy o nazwie: Błękitna.
4. dodanie do obwodu głosowania numer 10 w Gościcinie
nowo powstałej ulicy o nazwie Handlowa.
§2
		 Tworzy się w Kąpinie obwód głosowania oznaczony
numerem 11 obejmujący wieś Kąpino.
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		 Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej numer 11
jest świetlica w budynku Agory w Kąpinie przy ulicy
Wiejskiej 29.
§3
		 Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.

§5
		 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w
sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Hubert Toma

§4
		 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.
2543
POROZUMIENIE
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat zadania z zakresu właściwości Powiatu pn.:
„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2213G Rokitnica – Radunica, etap III” oraz udzielenia
Gminie Pruszcz Gdański dotacji celowej
zawarte dnia 29.06.2011 roku w Pruszczu Gdańskim pomiędzy
Powiatem Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy
ul. Wojska Polskiego 16, reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu, w imieniu którego działają:
Cezary Bieniasz - Krzywiec - Starosta,
Marian Cichon - Wicestarosta,
zwanym w dalszej części porozumienia „Powiatem” a
Gminą Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
przy ul. Wojska Polskiego 30 reprezentowaną przez:
Magdalenę Kołodziejczak - Wójta Gminy Pruszcz Gdański,
zwaną w dalszej części porozumienia „Gminą”
następującej treści:
Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na podstawie:
Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia
25 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Pruszcz Gdański realizacji zadania pod nazwą:
„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2213G
Rokitnica – Radunica, etap III” i udzielenie Gminie Pruszcz
Gdański dotacji celowej oraz
Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia
09 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcia
przez Gminę Pruszcz Gdański do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Gdańskiego pod nazwą „Budowa
chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2213G Rokitnica
– Radunica, etap III” i udzielenie przez Gminę Pruszcz
Gdański pomocy rzeczowej Powiatowi Gdańskiemu.

- do 6,0 m, wyokrąglonych łukami o promieniu R
= 4,0-6,0m z kostki betonowej, koloru grafitowego,
gr.8 cm,
i zostanie w całości wykonane przez Gminę terminie do
dnia 15.10.2011 r. Przez wykonanie całości zadania rozumie się wykonanie rzeczowe zadania i uregulowanie
wszystkich zobowiązań płatniczych wobec wykonawców, związanych z wykonaniem zadania.
§3
		 Szacunkowa wartość zadania o którym mowa w § 2
została ustalona przez Strony porozumienia w wysokości
250.000 zł. brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100).
§4
1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 2 Powiat
przekaże Gminie dotację celową z budżetu Powiatu
Gdańskiego w wysokości 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Na pokrycie pozostałej części kosztów zadania Gmina
udzieli Powiatowi pomocy rzeczowej na zasadach określonych w odrębnej umowie.
3. W przypadku, gdy rzeczywisty koszt wykonania zadania,
okaże się wyższy niż szacunkowa wartość zadania, o
której mowa w § 3 niniejszego porozumienia kwota
docelowej dotacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu pozostaje bez zmian.

§1

§5

		 Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie
przez Powiat zadania z zakresu właściwości Powiatu pn.:
„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2213G
Rokitnica – Radunica, etap III” oraz udzielenie Gminie
Pruszcz Gdański dotacji celowej.

1. Dotację celową, o której mowa w § 4, Powiat będzie
przekazywał w częściach na rachunek bankowy Gminy
w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim Nr 48
8335 0003 0116 5885 2000 0053 w terminie do 5 dni
przed upływem terminu płatności przez Gminę na rzecz
wykonawcy, lecz nie później niż do dnia 10.10.2011 r.
na podstawie pisemnego wniosku od Gminy. Wzór
wniosku Gminy o płatność dotacji stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszego porozumienia.
2. Wniosek Gminy o płatność dotacji winien wpłynąć
do Powiatu najpóźniej 10 dni przed upływem terminu
płatności przez Gminę na rzecz wykonawcy. W przypadku opóźnienia się przez Gminę w terminie złożenia
wniosku o płatność dotacji, Powiat nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w skutkach opóźnienia się przez
Gminę w płatnościach na rzecz wykonawców.

§2
1. Zadanie o którym mowa w § 1 obejmuje następujący
zakres rzeczowy na wskazanym odcinku - od 1+103.525
do 1+579,45
-			budowa chodnika o długości 475,92 m i szerokości
2,0m z kostki betonowej szarej, grubości 8 cm;
-		 budowa 10 szt. zjazdów indywidualnych o szerokości
od 3,5 do 6,0 m z kostki betonowej koloru grafitowego, grubości 8 cm;
-		 budowa 3 szt. zjazdów publicznych o szer. od 4,5
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3. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej
przez Powiat dotacji celowej w terminie do 15.10.2011
roku.
4. Gmina przekaże Powiatowi w terminie do 15 dni od
dnia wykonania całości zadania, nie później jednak niż
do dnia 30.10.2011 r. rozliczenie rzeczowo-finansowe
realizacji zadania, o którym mowa w § 2
Wzór rozliczenia rzeczowo-finansowego realizacji
zadania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego porozumienia.
5. Wydatki poniesione przez Gminę na realizację zdania
przed dniem podpisania niniejszego porozumienia nie
będą wliczane w rzeczywisty koszt wykonania zadania
i nie mogą być uwzględnione w rozliczeniu rzeczowo
-finansowym, o którym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu.
6. Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rachunek
bankowy Powiatu w Banku Millenium Nr 43 1160 2202
0000 0000 6194 3939 w terminie do 15 dni od dnia zakończenia zadania wraz z odsetkami jak dla zaległości
podatkowych.
§6
		 Wybór wykonawcy zadania zostanie przeprowadzony
przez Gminę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.
759 ze zm.)
§7
		 Ustalą się, że Gmina zobowiązana będzie w szczególności do:
1) wybrania wykonawcy, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) zawarcia umowy z wykonawcą robót wyłonionym
w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne,
3) sprawowania nadzoru inwestorskiego zgodnie z
obowiązującymi przepisami i we współdziałaniu z
przedstawicielem Powiatu,
4) zapewnienia koordynacji prowadzonych robót,
5) kontrolowania i rozliczania wykonawcy robót,
6) przygotowania, rozpisania, dokonania odbioru robót
od wykonawcy. Rozpisanie odbioru następuje po
sprawdzeniu gotowości do odbioru w uzgodnieniu
z przedstawicielem Powiatu,
7) terminowego i prawidłowego regulowania zobowiązań płatniczych, a w przypadku ich nieterminowej
realizacji z winy Gminy, koszty takiego działania
obciążają Gminę,

8) doprowadzenia do odbioru końcowego robót i
przekazania zadania na majątek Powiatu poprzez
dostarczenie dowodów PT,
9) składania informacji Powiatowi z przebiegu robót,
na jego pisemne żądanie,
10) egzekwowania kar i odszkodowań od uczestnika
procesu inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami ujętymi w umowie zawartej z wykonawcą zadania,
11) przeprowadzenia przeglądów technicznych w okresie gwarancji i rękojmi przy udziale przedstawiciela
Powiatu,
12) umożliwienia upoważnionym pracownikom Starostwa Powiatowego do kontroli dokumentów
związanych z wykonaniem zadania.
§8
		 Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§9
		 Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach
publicznych.
§ 10
		 Ewentualne spory wynikłe z niniejszego Porozumienia
podlegać będą orzecznictwu sądu powszechnego właściwego dla Powiatu.
§ 11
		 Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego na podstawie art. 13 pkt
6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 68 poz. 449).
§ 12
		 Porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Gmina,
a 3 egzemplarze Powiat.
Załączniki do porozumienia:
1. Wzór wniosku Gminy o płatność dotacji.
2. Wzór rozliczenia rzeczowo-finansowego realizacji zadania.
				 Powiat Gdański 							 Gmina Pruszcz Gdański
				 Starosta Gdański 			 Wojt Gminy Pruszcz Gdański
Cezary Bieniasz-Krzywiec 			 Magdalena Kołodziejczak
					 Wicestarosta
		 Powiatu Gdańskiego
				 Marian Cichon
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ANEKS Nr 1
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 4 lipca 2011 r.

do Porozumienia z dnia 30 września 2010r. o partnerstwie
w sprawie przystąpienia z Gminą Pruszcz Gdański i Gminą
Kolbudy do Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2009 oraz przystąpienia do realizacji
zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 2202G Lublewo
– Bielkówko – Straszyn”.
zawarty w dniu 04.07.2011r. w Pruszczu Gdańskim pomiędzy
1. Powiatem Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
przy ul. Wojska Polskiego 16, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
1. Marian Cichon - Wicestarosta.
2. Bernard Pawlak - Członek Zarządu.
a
2. Gminą Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 30, 83 – 000 Pruszcz
Gdański, reprezentowaną przez:
Magdalena Kołodziejczak - Wójt Gminy Pruszcz Gdański,
3. Gminą Kolbudy z siedzibą w Kolbudach, przy ul. Staromłyńskiej 1, 83 – 050 Kolbudy, reprezentowaną przez:
Leszek Grombala - Wójt Gminy Kolbudy.
§1
		 Strony zgodnie oświadczają, że w Porozumieniu o
partnerstwie z dnia 30 września 2010r. zawartym pomiędzy Powiatem Gdańskim a Gminą Pruszcz Gdański oraz
Gminą Kolbudy w sprawie przystąpienia z Gminą Pruszcz
Gdański i Gminą Kolbudy do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2009 oraz przystąpienia
do realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr
2202G Lublewo – Bielkówko – Straszyn” wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
		 „1. Wartość całości zadania, o którym mowa w § 2
stanowi kwotę 12.171.200,82 zł (słownie: dwanaście
milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście
złotych 82/100), z czego 3.000.000,00 zł (słownie:
trzy miliony złotych 00/100) co stanowi 26,02%
elementów o których mowa w § 2 pkt 3) i 4) ppkt
a),b) zostanie pokryte z budżetu państwa w ramach
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Pozostałe koszty (rozliczane po pomniejszeniu dla każdej z gmin o kwotę 1.500.000,00
zł) zwane w dalszej części porozumienia „Kosztami
pozostałymi” strony porozumienia zobowiązują się
pokryć według zasad określonych w § 4 niniejszego
porozumienia.”,
2) w § 4 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
		 „1) Gmina Pruszcz Gdański 1.679.651,50 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dziewięć

3)
		

4)
		

tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 50/100)
stanowiącej: - 1/3 wartości wykonania elementu o
którym mowa w § 2 pkt 1), - 1/2 kosztów pozostałych
dotyczących elementów, o których mowa w § 2 pkt
3 ppkt a) oraz pkt 4 ppkt a); - 1/3 wartości wykonania
elementu o którym mowa w § 2 pkt 5)”,
w § 4 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) Gmina Kolbudy 2.548.481,48 zł (słownie: dwa
miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta
osiemdziesiąt jeden złotych 48/100) stanowiącej:
— wartość elementu, o którym mowa w § 2 pkt 2);
— 1/3 wartości wykonania elementu, o którym mowa
w § 2 pkt 1) pomniejszona o wartość elementu, o
którym mowa w § 2 pkt 2);
— 1/2 kosztów pozostałych dotyczących elementów,
o których mowa w § 2 pkt 3 ppkt b) oraz pkt 4 ppkt
b),
— koszty dotyczące wykonania elementów, o których
mowa w § 2 pkt 4 ppkt c),
— 1/3 wartości wykonania elementu, o którym mowa
w § 2 pkt 5)”,
w § 4 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. Powiat Gdański zobowiązuje się do pokrycia
kosztów realizacji projektu w kwocie nie wyższej niż
4.943.067,84 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset
czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych
84/100), przy uwzględnieniu rozliczenia, o którym
mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu”.
§2

1. Niniejszy ANEKS jest integralną częścią Porozumienia
o partnerstwie z dnia 30 września 2010r.
2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez
zmian.
3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego na podstawie art. 13 pkt 6
lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Dz. U. 2010 r. Nr 17 poz. 95).
4. Niniejszy ANEKS sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Gmina Kolbudy, dwa egzemplarze otrzymuje
Gmina Pruszcz Gdański, a trzy egzemplarze otrzymuje
Powiat Gdański.
			 Powiat Gdański 								 Gmina Pruszcz Gdański
				 Wicestarosta 						 Wójt Gminy Pruszcz Gdański
Powiatu Gdańskiego					 Magdalena Kołodziejczak
			 Marian Cichon													 Gmina Kolbudy
		 Członek Zarządu 									 Wójt Gminy Kolbudy
		 Bernard Pawlak 										 Leszek Grombala
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr NK-III.4131.18.2011.TM
Wojewody Pomorskiego
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności § 73 załącznika do uchwały Rady Gminy Sadlinki nr VII/55/2011
z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Sadlinki, we fragmencie „po ich przyjęciu”.
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
		 Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) stwierdza się nieważność § 73 załącznika do uchwały Rady Gminy Sadlinki nr VII/55/2011 z
dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Sadlinki,
we fragmencie „po ich przyjęciu”.
UZASADNIENIE
		 W dniu 31 sierpnia 2011 r. do Wojewody Pomorskiego
wpłynęła uchwała Rady Gminy Sadlinki nr VII/55/2011 z
dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie statutu Gminy Sadlinki.
		 W § 1 przedmiotowej uchwały Rada Gminy uchwaliła
Statut Gminy Sadlinki w brzmieniu określonym w załączniku do przedmiotowej uchwały.
		 Z kolei w § 73 załącznika do przedmiotowej uchwały
wprowadzony został zapis w brzmieniu: „Protokoły z posiedzeń rady i komisji rady podlegają udostępnieniu po
ich przyjęciu”.
		 Artykuł 61 ust. 1 Kostytucji RP między innymi stanowi,
że obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących
funkcje publiczne. Zaś art. 61 ust. 2 Konstytucji RP mówi,
że prawo do uzyskania informacji obejmuje również dostep do dokumentów, które dotyczą działalności wszelkich
organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje
publiczne.
		 Określone w powyższy sposób uprawnienie zostało
skonkretyzowane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.).
		 Zgodnie z treścią art. 11b ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym działalność gminy jest jawna, a ograniczenie
jawności może wynikać wyłącznie z ustaw.

		 Ponadto z treści art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym wynika, że jawność działania organów gminy
obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia
jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających
z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów
posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.
		 Stwierdzić należy, że Rada Gminy zamieszczając w
statucie gminy zapis, który uzależnia udostępnianie protokołów z posiedzeń rady i komisji rady od ich przyjęcia
ograniczyła dostęp obywateli do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych nie mając do tego
ustawowego upoważnienia.
		 Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że Rada
Gminy w sposób istotny naruszyła art. 61 Konstytyucji
RP w zw. z art. 11b ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym.
		 Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w
ugruntowanym w tym przedmiocie orzecznictwie sądów
administracyjnych (np. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia
6 listopada 2008 r. sygn. akt III SA/Wr 430/08, wyrok WSA
we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2008 r. III SA/Wr 418/08,
oraz wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 23 marca 2011 r.
sygn. akt III SA/Wr 18/11).
		 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały
rady gminy wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objętym
stwierdzeniem nieważności z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
		 Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego służy
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gdańsku w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za
pośrednictwem Wojewody Pomorskiego.
wz. Wojewody Pomorskiego
Michał Owczarczak
Wicewojewoda Pomorski

2546
DECYZJA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OWA-4210-70(4)/2011/13859/IIzm/RW
z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany II taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych w województwie pomorskim.

		 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 47 ust. 1 i 2
oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust.
1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) oraz art. 104
ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego:

Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”,
		 które posiada:
— numer 0000218420 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
— numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-27-95-322,

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 127
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zawartego w piśmie z dnia 6 września 2011 r., znak:
OEC-ZAT-611-26-3/11, w sprawie zatwierdzenia zmiany
taryfy dla ciepła,
postanawiam
zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą
załącznik do niniejszej decyzji zmianę taryfy dla ciepła,
w części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiebiorstwo
działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu
ciepła do odbiorców ze źródeł ciepła zlokalizowanych
w województwie pomorskim, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 sierpnia 2011 r.
nr OGD-4210-21(20)/2011/13859/II/CW, na okres do 31
października 2012 r.
UZASADNIENIE
		 Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na:
— wytwarzanie ciepła – udzieloną decyzją z dnia 1 lutego
2008 r. nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML, z późn.
zm.,
— przesyłanie i dystrybucję ciepła – udzieloną decyzją z
dnia 1 lutego 2008 r. nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/
ML, z późn. zm. oraz
— na obrót ciepłem – udzieloną decyzją z dnia 1 lutego 2008 r. nr OCC/355/13859/W/OWA/2008/ML
z późn. zm.
ustaliło taryfę dla ciepła w części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiebiorstwo działalności gospodarczej
polegającej na dostarczaniu ciepła do odbiorców ze
źródeł ciepła zlokalizowanych w woj. pomorskim w
miejscowościach: Czarne przy ul. Świerczewskiego 1,
Gdańsk przy ul. Grunwaldzkiej 174 oraz przy ul. Grottgera 1 e, Hel przy ul. Leśnej 6 oraz przy ul. Steyera 7,
Gdynia przy ul. Argentyńskiej 1,2 i 4, przy ul. Australijskiej 1,3,5,6,7 i 8 oraz przy ul. Bosmańskiej 41AGA
oraz 41HLB, która została zatwierdzona decyzją Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki z 18 sierpnia 2011 r. nr
OGD-4210-21(20)/2011/13859/II/CW z okresem obowiązywania do dnia 31 października 2012 r.
		 Pismem z dnia 7 września 2011 r., znak: OEC-ZAT-61126-3/11, Przedsiębiorstwo przedkładając zmianę ww. taryfy, zwróciło się z wnioskiem o jej zatwierdzenie w zakresie
wysokości określonych w niej stawek opłat za ciepło dla
odbiorców ciepła, zasilanych ze źródła w m. Hel przy ul.
Steyera 7, w którym jako paliwo jest stosowany gaz ziemny. Uzasadnieniem tego wniosku jest zatwierdzenie przez
Prezesa URE nowej taryfy dla paliw gazowych G.EN. Gaz
Energia S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (decyzją
nr DTA-4212-32(8)/2011/2794/IX/PD z dnia 11 sierpnia
2011 r.) – dostawcy gazu dla kotłowni w m. Hel przy
ul. Steyera 7.
		 Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność
przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z
dnia 17 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291)
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji

taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, tj. wzrost
kosztów zakupu paliwa w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej
taryfy dla ciepła.
		 W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono,
że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła
zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 Prawa energetycznego oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła
prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej,
który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli
przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny
lub słuszny interes strony.
		 W niniejszej sprawie, słuszny interes strony przejawia
się w uprawnieniu do zapewnienia Przedsiębiorstwu
pokrycia przez zmianę taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców
w ciepło.
		 Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały
spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie,
umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w
sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2
i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1
i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości
przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości
lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Oddziału
Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie,
ul. Canaletta 4, 00 - 099 Warszawa.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4
ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki
Dyrektor
Oddziału Centralnego
Urzędu Regulacji Energetyki
Adam Dobrowolski
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Załącznik
do decyzjI
nr OWA-4210-70(4)/2011/13859/IIzm/RW
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 23 września 2011 r.
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DECYZJA Nr OGD-4210-38(15)/2011/382/IX/BB
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 27 września 2011 r.
		 Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3,
w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze
Gdańskim, zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”,

		 Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat
zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających
uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Podstawą
ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych
były wielkości, określone zgodnie z § 12 rozporządzenia
taryfowego. Na poziom cen i stawek opłat mają wpływ
przede wszystkim koszty paliwa.
		 Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony
zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
		 W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

postanawiam

POUCZENIE

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 października 2012 r.

1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE,
w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania
cywilnego).
2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości
przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, ul.
Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk.
3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust.
3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja
wraz z załącznikiem zostanie skierowana do ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do
45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

po rozpatrzeniu wniosku

UZASADNIENIE
		 Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego
koncesje na:
-		 wytwarzanie ciepła Nr WCC/148/382/U/2/98/JJ z
dnia 1 października 1998 r., zmienioną późniejszymi
decyzjami
-		 przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/158/382/
U/2/98/JJ z dnia 1 października 1998 r., zmienioną
późniejszymi decyzjami
w dniu 31 maja 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (dziewiątej) taryfy
dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.
		 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej
„Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia
stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów,
co Przedsiębiorstwo uczyniło.
		 Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające
koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które
podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują
okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne
posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z
własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.
		 W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi
w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
(Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej
części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

z upoważnienia
Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północnego Oddziału
Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko-Połom
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Załącznik
do decyzji
nr OGD-4210-38(15)/2011/382/IX/BB
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 27 września 2011 r.
TARYFA DLA CIEPŁA
SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.
CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy.
CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
CZĘŚĆ V
Warunki stosowania cen i stawek opłat.
CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.
CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.
1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
-		 ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn.
zm.),
-		 rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.
U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),
-		 rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16,
poz. 92),
-		 przedsiębiorstwo ciepłownicze – przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w
eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach
ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą
ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,
tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.
o. w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Jantarowa 5,
zwane dalej „PEC”,
-		 odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
-		 źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje służące do wytwarzania ciepła,
-		 sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła
ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
-		 przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego
albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych
za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła,
łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w
obiektach,
-		 węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz
regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji
odbiorczych,
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-		 grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący
więcej niż jeden obiekt,
-		 instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub
ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do
odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody
w obiekcie,
-		 zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji
odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub
źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
w tym w obiektach, w których zainstalowany jest
grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
-		 obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi,
-		 lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze
wyłącznie w tym obiekcie,
-		 układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do
stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół
urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów
nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania
ciepła,
-		 grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z
usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi
rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych
cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
-		 moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika
ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika
w jednostce czasu,
-			zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę
lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci
ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym
obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych,
która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna
do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
-		 warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są
zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane
ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody.
1.2. Użyte w taryfie skróty oznaczają:
a) źródło ciepła zlokalizowane w Nowym Dworze
Gdańskim:
		 nr 1 – przy ul. Jantarowej 5, w którym ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego,
b) źródła ciepła, dla których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW:
		 nr 2 –– zlokalizowane w Nowym Dworze Gdańskim
przy Placu Wolności 5, w którym ciepło pochodzi
ze spalania miału węgla kamiennego,
		 nr 3 – zlokalizowane w Nowym Dworze Gdańskim
przy ul. Dworcowej 27, w którym ciepło pochodzi
ze spalania paliwa gazowego,
		 nr 5 – zlokalizowane w Kmiecinie, w którym ciepło
pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego,
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CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej
z zaopatrzeniem w ciepło.
		 PEC prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji
w zakresie:
•		 wytwarzania ciepła Nr WCC/148/382/U/2/98/JJ z dnia
1 października 1998 r. (zmienionej późniejszymi decyzjami),
•		 przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/158/382/
U/2/98/JJ z dnia 1 października 1998 r. (zmienionej
późniejszymi decyzjami).
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy.
		 Grupa IA - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć
ciepłowniczą i węzły cieplne dzierżawione i eksploatowane
przez PEC,

Grupa IB - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle
ciepła nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć
ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne dzierżawione
i eksploatowane przez PEC oraz zewnętrzne instalacje
odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców,
		 Grupa II - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 2, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć
ciepłowniczą i węzły cieplne dzierżawione i eksploatowane
przez PEC,
		 Grupa III - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 3, dostarczane jest bezpośrednio do obiektu,
w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze,
		 Grupa V - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 5, dostarczane jest bezpośrednio do obiektu,
w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.

CZĉĝû IV
Rodzaje oraz wysokoĞü cen i stawek opáat.
4.1. Ceny i stawki opáat:
j.m.

Grupa odbiorców IA
cena za zamówioną moc cieplną

roczna

roczna

1 562,32

97 374,83
8 114,57

zá/GJ

30,02

3

10,63

zá/m
roczna

zá/MW

rata miesiĊczna
zá/GJ

19 772,25
1 647,69
7,10

j.m.

Grupa odbiorców II
roczna

zá/MW

rata miesiĊczna

cena ciepáa
cena noĞnika ciepáa

stawka opáaty zmiennej za usáugi przesyáowe

18 747,79

5,98

zá/MW

rata miesiĊczna

stawka opáaty zmiennej za usáugi przesyáowe

stawka opáaty staáej za usáugi przesyáowe

zá/MW

j.m.

cena noĞnika ciepáa

cena za zamówioną moc cieplną

10,63

zá/GJ

cena ciepáa

stawka opáaty staáej za usáugi przesyáowe

30,02

rata miesiĊczna

Grupa odbiorców IB
cena za zamówioną moc cieplną

8 114,57

3

roczna

stawka opáaty zmiennej za usáugi przesyáowe

97 374,83

zá/GJ
zá/m

cena noĞnika ciepáa
stawka opáaty staáej za usáugi przesyáowe

zá/MW

rata miesiĊczna

cena ciepáa

NETTO

108 304,49
9 025,37

zá/GJ

34,63

3

10,22

zá/m
roczna
rata miesiĊczna

zá/GJ

zá/MW

21 163,82
1 763,65
7,23

zá/m3

cena noĞnika ciepáa
Dziennik Urzędowy
stawka opáaty
staáej za Nr
usáugi
Województwa
Pomorskiego
127 przesyáowe

roczna

zá/MW
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rata miesiĊczna

stawka opáaty zmiennej za usáugi przesyáowe

10,22
21 163,82
1 763,65

zá/GJ

Poz. 2547

7,23

j.m.

Grupa odbiorców III
stawka opáaty miesiĊcznej za zamówioną
moc cieplną

zá/MW

5 578,19

stawka opáaty za ciepáo

zá/GJ

54,37

j.m.

Grupa odbiorców V
stawka opáaty miesiĊcznej za zamówioną
moc cieplną

zá/MW

10 018,83

stawka opáaty za ciepáo

zá/GJ

42,08

Ustalone w taryfie ceny i stawki opáat nie zawierają podatku od towarów i usáug (VAT).
Podatek VAT nalicza siĊ zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2.

Stawki opáat za przyáączenie do sieci.
przyáącze z rur
preizolowanych

Za 1 mb przyáącza
Na

terenie

nawierzchni

bez

Na terenie z nawierzchnią
utwardzoną

utwardzonej
(zá/mb przyáącza)
Dn=25/90

129,25

178,45

Dn=32/110

140,75

189,94

Dn=40/110

150,00

199,2

Dn=50/125

171,53

222,79

Dn=65/140

185,46

236,73

Dn=80/160

206,50

259,82

Dn=100/200

219,88

273,2

Dn=125/225

265,90

321,29

Dn=150/250

272,23

327,62

Ustalone w taryfie stawki opáat za przyáączenie do sieci ciepáowniczej nie zawierają podatku
od towarów i usáug (VAT).
Podatek VAT nalicza siĊ zgodnie z obowiązującymi przepisami.
CZĘŚĆ V
Warunki stosowania cen i stawek opłat.
5.1 Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są
stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w
rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
5.2 W przypadkach:

a) niedotrzymania przez PEC standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez
odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat,
d) nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4
rozporządzenia taryfowego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 127

— 14223 —

CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.
		 PEC wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat
określone w niniejszej taryfie, nie wcześniej, niż po upływie
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14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Danuta Początek
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