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UCHWAŁA Nr XLVI/330/2010

Rady Gminy Potęgowo

z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Potęgowo obejmujących 

wieś Grąbkowo oraz tereny położone na wschód tej miejscowości.

  Na podstawie:art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami); w 

związku z: art. 14-19, art. 20, art. 23-26, art. 30 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi 

zmianami); art. 30, 39, 42, 43, 46 pkt 1, art. 54 i 55 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z później-

szymi zmianami);

w celu określenia zasad gospodarki przestrzennej uwzględ-

niających politykę przestrzenną państwa, interes publiczny 

wspólnoty samorządowej i interesy władających gruntami, 

w wykonaniu Uchwały Nr XXX/217/2009 Rady Gminy 

Potęgowo z dnia 27 marca 2009 roku o przystąpieniu 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w gminie Potęgowo obejmu-

jących wieś Grąbkowo oraz tereny położone na wschód tej 

miejscowości, oraz po stwierdzeniu zgodności niniejszego 

planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Potęgowo i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddzia-

ływania na środowisko dla projektu niniejszego planu 

miejscowego, Rada Gminy Potęgowo uchwala miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w 

gminie Potęgowo obejmujących wieś Grąbkowo oraz 

tereny położone na wschód tej miejscowości.

Rozdział 1

Przepisy ogólne – zakres spraw i sposób regulacji

§ 1

  Niniejsza Uchwała obejmuje obszar działek lub ich 

części położonych w obrębach ewidencyjnych: Grąbkowo, 

Dąbrówno, Łupawa, Poganice w gminie Potęgowo, w gra-

nicach wyznaczonych zgodnie z Uchwałą Nr XXX/217/2009 

Rady Gminy Potęgowo z dnia 27 marca 2009 roku o przy-

stąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla terenów w gminie Potęgowo 

obejmujących wieś Grabkowo oraz tereny położone na 

wschód tej miejscowości oraz określonych na rysunku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

o którym mowa w § 3 pkt 1 niniejszej uchwały. Granice 

obszaru objętego niniejszą uchwałą wyznaczają:

a) od północy – północno-zachodnia granica działki 

oznaczonej w dniu uchwalania planu miejscowego 

numerem ewidencyjnym 20/4 i dalej granica pomiędzy 

obrębami ewidencyjnymi Grąbkowo i Darżyno aż do 

granicy działki oznaczonej w dniu uchwalania planu 

miejscowego numerem ewidencyjnym 29/1 należącej 

do obrębu ewidencyjnego Darżyno, zachodnia granicą 

tej działki aż do przecięcia z przedłużeniem północnej 

granicy działki oznaczonej w dniu uchwalania planu 

miejscowego numerem ewidencyjnym 16 i dalej ww. 

przedłużenie, północna granica działki oznaczonej 

w dniu uchwalania planu miejscowego numerem 

ewidencyjnym 16 oraz jej przedłużenie do granicy 

pomiędzy działkami oznaczonymi w dniu uchwalenia 

planu miejscowego numerami ewidencyjnymi 
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numerami 63 i 92 i dalej wschodnia granica działki 

oznaczonej w dniu uchwalania planu miejscowego 

numerem ewidencyjnym 63 aż do północnej 

granicy działki oznaczonej w dniu uchwalania planu 

miejscowego numerem ewidencyjnym 86, północna 

granica działki oznaczonej w dniu uchwalania planu 

miejscowego numerem ewidencyjnym 86, północna 

granica działki oznaczonej w dniu uchwalania 

planu miejscowego numerem ewidencyjnym 

88 oraz jej przedłużenie do granicy pomiędzy 

działkami oznaczonymi w dniu uchwalenia planu 

miejscowego numerami ewidencyjnymi numerami 

163 i 124 i dalej północna granica działki oznaczonej 

w dniu uchwalania planu miejscowego numerem 

ewidencyjnym 124, północno-zachodnia granica 

działki oznaczonej w dniu uchwalania planu 

miejscowego numerem ewidencyjnym 286 aż do 

przedłużenia północno-wschodniej granicy działki 

oznaczonej w dniu uchwalania planu miejscowego 

numerem ewidencyjnym 285 i dalej ww. przedłużenie, 

północno-wschodnia granica działki oznaczonej 

w dniu uchwalania planu miejscowego numerem 

ewidencyjnym 285 oraz jej przedłużenie do granicy 

pomiędzy działkami oznaczonymi w dniu uchwalenia 

planu miejscowego numerami ewidencyjnymi 

numerami 280 i 244/9 i dalej odcinek od ww. punktu 

do punktu przecięcia północnej granicy działki 

oznaczonej w dniu uchwalania planu miejscowego 

numerem ewidencyjnym 246 i przedłużenia granicy 

pomiędzy działkami oznaczonymi w dniu uchwalenia 

planu miejscowego numerami ewidencyjnymi 270

i 271;

b) od wschodu – przedłużenie granicy pomiędzy działkami 

oznaczonymi w dniu uchwalenia planu miejscowego 

numerami ewidencyjnymi 270 i 271 do północnej 

granicy działki oznaczonej w dniu uchwalania planu 

miejscowego numerem ewidencyjnym 246, granica 

pomiędzy działkami oznaczonymi w dniu uchwalenia 

planu miejscowego numerami ewidencyjnymi 270 

i 271, granica pomiędzy działkami oznaczonymi w 

dniu uchwalenia planu miejscowego numerami 

ewidencyjnymi 268 i 271 i dalej północna granica 

działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu numerem 

ewidencyjnym 256 aż do przecięcia z przedłużeniem 

wschodniej granicy działki oznaczonej w dniu 

uchwalenia planu numerem ewidencyjnym 261, ww. 

przedłużenie, wschodnia granica działki oznaczonej w 

dniu uchwalenia planu numerem ewidencyjnym 261 

aż do przecięcia z przedłużeniem południowej granicy 

działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu numerem 

ewidencyjnym 262, ww. przedłużenie, południowa 

granica działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu 

numerem ewidencyjnym 262 i dalej wschodnia 

granica działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu 

numerem ewidencyjnym 134, należącej do obrębu 

ewidencyjnego Darżyno, wschodnia granica działki 

oznaczonej w dniu uchwalenia planu numerem 

ewidencyjnym 235, należącej do obrębu ewidencyjnego 

Grąbkowo, granica pomiędzy działkami oznaczonymi 

w dniu uchwalenia planu miejscowego numerami 

ewidencyjnymi 7/1 i 235, granica pomiędzy działkami 

oznaczonymi w dniu uchwalenia planu miejscowego 

numerami ewidencyjnymi 7/1 i 234, granica pomiędzy 

działkami oznaczonymi w dniu uchwalenia planu 

miejscowego numerami ewidencyjnymi 7/1 i 240

c) od południa – południowa granica działki oznaczonej 

w dniu uchwalania planu miejscowego numerem 

ewidencyjnym 240 i dalej południowa granica 

działki oznaczonej w dniu uchwalania planu 

miejscowego numerem ewidencyjnym 230 aż do 

jej przecięcia z przedłużeniem zachodniej granicy 

działki oznaczonej w dniu uchwalania planu 

miejscowego numerem ewidencyjnym 168, ww. 

przedłużenie, zachodnia granica działki oznaczonej 

w dniu uchwalania planu miejscowego numerem 

ewidencyjnym 168 aż do styku z działką oznaczoną 

w dniu uchwalania planu miejscowego numerem 

ewidencyjnym 170 i dalej południową granicą tej 

działki i dalej południowo-wschodnia granica działki 

oznaczonej w dniu uchwalania planu miejscowego 

numerem ewidencyjnym 171 i dalej północna 

granica działki oznaczonej w dniu uchwalania planu 

miejscowego numerem ewidencyjnym 223 aż do 

przecięcia z przedłużeniem północnej granicy działki 

oznaczonej w dniu uchwalania planu miejscowego 

numerem ewidencyjnym 227/5, ww. przedłużenie, 

północna i zachodnia granica działki oznaczonej 

w dniu uchwalania planu miejscowego numerem 

ewidencyjnym 227/5 oraz jej przedłużenie do granicy 

pomiędzy działkami oznaczonymi w dniu uchwalenia 

planu miejscowego numerami ewidencyjnymi 228 

i 229 i dalej granica pomiędzy tymi działkami aż do 

granicy działki oznaczonej w dniu uchwalania planu 

miejscowego numerem ewidencyjnym 132;

d) od zachodu – wschodnia granica działki oznaczonej 

w dniu uchwalania planu miejscowego numerem 

ewidencyjnym 132 i dalej wschodnia granica 

działki oznaczonej w dniu uchwalania planu 

miejscowego numerem ewidencyjnym 37/1 aż do 

przecięcia z przedłużeniem ppołudniowej granicy 

działki oznaczonej w dniu uchwalania planu 

miejscowego numerem ewidencyjnym 60/18, 

ww. przedłużenie, południowa granica działki 

oznaczonej w dniu uchwalania planu miejscowego 

numerem ewidencyjnym 60/18, południowa 

granica działki oznaczonej w dniu uchwalania 

planu miejscowego numerem ewidencyjnym 60/16, 

południowa i zachodnia granica działki oznaczonej 

w dniu uchwalania planu miejscowego numerem 

ewidencyjnym 60/7, zachodnia granica działki 

oznaczonej w dniu uchwalania planu miejscowego 

numerem ewidencyjnym 60/1 i dalej południowa 

granica działki oznaczonej w dniu uchwalania 

planu miejscowego numerem ewidencyjnym 

61 aż do przecięcia z przedłużeniem zachodniej 

granicy działki oznaczonej w dniu uchwalania planu 

miejscowego numerem ewidencyjnym 62/4, ww. 

przedłużenie, zachodnia granica działki oznaczonej 

w dniu uchwalania planu miejscowego numerem 

ewidencyjnym 62/4, odcinek łączący północno-

zachodni narożnik działki oznaczonej w dniu uchwalania 

planu miejscowego numerem ewidencyjnym 62/4 z 

punktem styku działek 79, 80 i 82 i dalej północna 

granica działki oznaczonej w dniu uchwalania planu 

miejscowego numerem ewidencyjnym 82, granica 

pomiędzy działkami oznaczonymi w dniu uchwalania 

planu miejscowego numerami ewidencyjnymi 82 

i 97, granica pomiędzy działkami oznaczonymi w 

dniu uchwalania planu miejscowego numerami 

ewidencyjnymi 64 i 97, południowa granica działki 

oznaczonej w dniu uchwalania planu miejscowego 

numerem ewidencyjnym 98, zachodnie granice działek 

oznaczonych w dniu uchwalania planu miejscowego 

numerami ewidencyjnymi 20/4 i 99/3.
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§ 2

1. Uchwała ustala, w granicach określonych przepisami o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) zasady kształtowania ładu przestrzennego;

2) przedmiot, zakres i zasady ochrony obszarów i obiek-

tów podlegających ochronie na podstawie przepisów 

szczególnych lub stanowiących o wysokich walorach 

przestrzeni;

3) przedmiot, zakres i sposób zagospodarowania ob-

szarów problemowych;

4) przedmiot i zasady realizacji inwestycji zmierzających 

do realizacji interesu publicznego;

5) sposób wykonywania prawa własności nieruchomo-

ści.

2. Zagadnienia, o których mowa w ustępie 1, regulowane 

są na poziomie ustaleń ogólnych i szczegółowych.

1) Ustalenia ogólne, o których mowa w Rozdziale 3 – 

Ustalenia ogólne, obowiązują dla całego obszaru 

objętego niniejszą Uchwałą.

2) Dla poszczególnych obszarów i obiektów, znajdują-

cych się w granicach niniejszej uchwały obowiązują 

odpowiednie ustalenia szczegółowe dla terenów 

elementarnych, o których mowa w Rozdziale 4 – 

Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych, 

wynikające z lokalizacji terenów i obiektów na 

rysunku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, o którym mowa w § 3 pkt 1.

3. Ustalenia ogólne i szczegółowe posiadają jednolity 

układ formalny i zawarte są w dziesięciu grupach usta-

leń, oznaczonych numerami od 1 do 10. Są to grupy:

1) przeznaczenie terenu – grupa oznaczona numerem 

– 1;

2) ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kom-

pozycji urbanistycznej – grupa oznaczona numerem 

– 2;

3) wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy - grupa oznaczona numerem - 3, w 

tym m.in.: linie zabudowy, gabaryty obiektów, wskaź-

niki intensywności zabudowy, zakaz zabudowy;

4) ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - grupa oznaczona numerem - 4;

5) ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego - grupa 

oznaczona numerem - 5, dotyczące zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazu 

kulturowego i dóbr kultury współczesnej;

6) ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości - grupa oznaczona 

numerem - 6;

7) ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i 

obsługi komunikacyjnej – grupa oznaczona nume-

rem – 7, w tym zasady modernizacji, rozbudowy i 

budowy systemów komunikacji;

8) ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej – gru-

pa oznaczona numerem – 8, w tym zasady moderni-

zacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej;

9) ustalenia dotyczące zagospodarowania tymczaso-

wego i ustalenia inne – grupa oznaczona numerem 

– 9;

10) ustalenia dotyczące stawek procentowych – grupa 

oznaczona numerem – 10, w których ustala się 

wysokości stawek procentowych, na podstawie 

których określa się opłatę wynikającą ze wzrostu 

wartości nieruchomości.

4. Brak ustaleń ogólnych, należących do którejś z grup 

określonych w ust. 3, oznacza, że na obszarze objętym 

niniejszą Uchwałą nie występują uwarunkowania i za-

gadnienia wymagające, wynikającej w szczególności 

z przepisów odrębnych, obowiązkowej regulacji lub 

uwarunkowania wymagające regulacji występują na 

części obszaru planu i są uregulowane w ustaleniach 

szczegółowych dla poszczególnych terenów elementar-

nych.

5. Brak ustaleń szczegółowych dla terenów elemen-

tarnych, należących do którejś z grup określonych 

w ust. 3, oznacza, że ustalenia ogólne są wystarczające 

albo na danym terenie elementarnym nie występują 

uwarunkowania i zagadnienia wymagające, wynikają-

cych w szczególności z przepisów odrębnych, obowiąz-

kowych regulacji.

§ 3

  Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 

integralne części, są:

1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w gminie Potęgowo 

obejmujących wieś Grabkowo oraz tereny położone 

na wschód tej miejscowości w skali 1: 2000, stano-

wiący w całości Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

zawierający:

a) ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego, określone w Legendzie jako 

„Ustalenia”;

b) informacje zawarte w zależności od potrzeb, niebę-

dące ustaleniami planu miejscowego, określone 

w Legendzie jako „Informacje”;

c) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego gminy Potęgowo 

– Uchwała Nr XLI/297/2010 Rady Gminy Potęgowo 

z dnia 30 kwietnia 2010 r., z oznaczeniem granic 

obszaru objętego planem miejscowym;

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia 

uwag do projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego – stanowiące Załącznik nr 

2 do niniejszej Uchwały;

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapi-

sanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

oraz zasad ich fi nansowania – stanowiące Załącznik 

nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

1. Ustala się podział terenu objętego niniejszym miej-

scowym planem zagospodarowania przestrzennego 

na tereny elementarne, dla których zasady zagospoda-

rowania określono w ustaleniach szczegółowych dla 

terenów elementarnych, o których mowa w Rozdziale 

4.

2. Tereny elementarne oznaczone są symbolami adre-

sowymi terenów elementarnych, na które składają się 

kolejno:

1) kolejny numer terenu elementarnego;

2) symbol rodzaju przeznaczenia terenu;

3) klasa drogi/ulicy – dla terenów elementarnych sta-

nowiących drogi/ulice publiczne.

3. Na rysunku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, o którym mowa w § 3 pkt 1, tereny 

elementarne wyznaczone są liniami rozgraniczającymi 

dla terenów elementarnych oraz oznaczone symbolami 

adresowymi, o których mowa w ust. 2, wyróżniającymi 

je spośród innych terenów elementarnych.
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§ 5

1. W granicach terenów elementarnych ustala się tereny 

wydzieleń wewnętrznych, dla których w ustaleniach 

szczegółowych dla terenów elementarnych, o których 

mowa w Rozdziale 4, określono szczególne przeznacze-

nie terenu lub szczególne zasady zagospodarowania.

2. Tereny wydzieleń wewnętrznych oznaczone są symbo-

lami adresowymi wydzieleń wewnętrznych, na które 

składają się kolejno:

1) numer ustalenia szczegółowego dla danego terenu 

elementarnego regulującego materię na obszarze 

tego wydzielenia wewnętrznego,

2) symbol rodzaju przeznaczenia terenu, dla wydzieleń 

wewnętrznych o szczególnym przeznaczeniu tere-

nu.

3. Na rysunku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, o którym mowa w § 3 pkt 1, tereny 

wydzieleń wewnętrznych wyznaczone są liniami rozgra-

niczającymi dla terenów wydzieleń wewnętrznych oraz 

oznaczone symbolami adresowymi, o których mowa w 

ust. 2.

Rozdział 2

Przepisy ogólne - defi nicje 

i objaśnienia użytych określeń

§ 6

  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest 

mowa o:

1) elektrowni wiatrowej – rozumie się przez to całość 

techniczno-użytkową składającą się z:

a) budowli, tj. fundamentu i wieży nośnej,

b) urządzenia prądotwórczego przetwarzającego 

energię mechaniczną wiatru na energię elektrycz-

ną, wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami 

oraz towarzyszącą im infrastrukturą techniczną;

2) formie dachu – rozumie się przez to kształt dachu nad 

główną częścią bryły budynku; do określenia formy 

dachu budynku nie bierze się pod uwagę zadaszeń: 

ganków, werandy, garaży, itp., których zadaszenia 

nie tworzą jednej całości z dachem nad główną 

bryłą budynku, oraz zadaszeń lukarn; wyróżnia się 

następujące formy dachu:

a) dach płaski i półpłaski – o kącie nachylenia połaci 

dachowych nie większym niż 15o;

b) połaciowy – jednospadowy, dwuspadowy, wie-

lospadowy, namiotowy, mansardowy, półszczy-

towy, itp.

c) inne – kolebkowy, krzywiznowy, beczkowy, cza-

szowy, ostrołukowy itp.

3) formie dachu dwuspadowego – rozumie się przez 

to formę dachu o dwóch połaciach posiadających 

wspólną kalenicę i jednakowy, określony w ustale-

niach planu, kąt ich nachylenia – budynek o dachu 

dwuspadowym posiada minimum dwie ściany szczy-

towe; przez formę dachu dwuspadowego rozumie się 

także dach założony nad budynkiem o bryle złożonej, 

w którym dachy nad poszczególnymi częściami bu-

dynku posiadają formę dachu o dwóch połaciach po-

siadających wspólną kalenicę i jednakowy, określony 

w ustaleniach planu, kąt ich nachylenia – budynek o 

dachu dwuspadowym złożonym posiada minimum 

dwie ściany szczytowe;

4) froncie działki – rozumie się przez to część działki 

budowlanej, która przylega do drogi/ulicy, z której 

odbywa się główny wjazd lub wejście na tę działkę;

5) funkcjach usługowych – rozumie się przez to funkcje 

polegające na prowadzeniu działalności:

a) usług publicznych – jak: administracja publiczna, 

wymiar sprawiedliwości, funkcje kultu religijnego 

i czynności religijnych, porządku publicznego, 

ochrony przeciwpożarowej, usługi oświaty, na-

uki, zdrowia, opieki społecznej, rekreacji i kultury 

fi zycznej, sportu (za wyjątkiem sportu wyczyno-

wego) i ogólnodostępne usługi kultury, muzea i 

biblioteki;

b) usług komercyjnych – jak: usługi handlu, ga-

stronomii, biura, usługi turystyki, łączności, 

centra konferencyjne i wystawiennicze, usługi 

fi nansowe, działalność gospodarcza związana z 

wykonywaniem wolnych zawodów, hurtownie o 

powierzchni nie większej niż 150 m2 powierzchni 

użytkowej;

c) rzemiosła usługowego – jak (np. szewc, krawiec, 

fryzjer, zakład naprawy sprzętu RTV, itp.);

  oraz innej działalności na zasadzie analogii do wy-

mienionych powyżej niepowodującej przekroczeń 

wartości normatywnych zanieczyszczeń powietrza 

i poziomu dźwięku w środowisku jak dla zabudowy 

mieszkaniowej, jak również powstawania odorów 

i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń;

6) kondygnacji — rozumie się przez to kondygnację w 

rozumieniu przepisów technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się 

przez to przebiegającą przez obszar działki linię 

wyznaczoną w terenie na podstawie rysunku planu 

miejscowego, poza którą wyklucza się lokalizację bu-

dynków i innych obiektów budowlanych wskazanych 

w ustaleniach planu, nie będących obiektami małej 

architektury;

8) obowiązującej linii zabudowy – rozumie się przez to 

przebiegającą przez obszar działki budowlanej linię 

wyznaczoną w terenie na podstawie rysunku planu 

miejscowego, wzdłuż której obowiązuje lokalizacja 

zasadniczej długości zewnętrznej ściany budynków 

o funkcji wskazanej w ustaleniach planu; zasadniczej 

długości zewnętrznej ściany budynku nie stanowią 

wyodrębnione z bryły budynku: w kondygnacji parte-

ru - ganki wejściowe, wiatrołapy, schody i pochylnie 

wejściowe do budynku, w wyższych kondygnacjach 

- wykusze, loggie, balkony i inne podobne elementy 

bryły budynku; obowiązująca linia zabudowy stanowi 

nieprzekraczalną linią zabudowy dla innych budyn-

ków towarzyszących lokalizowanych na działce;

9) obsłudze komunikacji – rozumie się przez to: parkingi 

dla samochodów ciężarowych, zbiorowe parkingi (o 

5 i więcej miejscach postojowych, nie stanowiące 

urządzeń budowlanych związanych z obiektem bu-

dowlanym) stacje paliw, myjnia, serwis samocho-

dowy, diagnostyka, zakłady obsługi samochodów, 

warsztaty samochodowe, lakiernie, myjnie, zespoły 

garażowe itp. na zasadzie analogii do działalności 

wymienionych powyżej lub o analogicznym stopniu 

uciążliwości;

10) osnowie ekologicznej – rozumie się przez to system 

terenów aktywnych biologicznie, przenikających 

tereny zurbanizowane, umożliwiających przyrod-

nicze, horyzontalne powiązania funkcjonalne przez 

cyrkulację atmosferyczną, przepływ wody, migrację 

roślin i zwierząt oraz inne procesy przyrodnicze;

11) parku wiatrowym – rozumie się przez to połączone 

i współpracujące ze sobą elektrownie wiatrowe, 

stanowiące wraz z niezbędnymi urządzeniami tech-



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 6 — 542 — Poz. 158

nicznymi, drogami i dojazdami, całość techniczno 

– użytkową służącą produkcji energii elektrycznej;

12) planie – rozumie się przez to miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego uchwalony niniejszą 

Uchwałą;

13) podstawowym przeznaczeniu terenu – rozumie się 

przez to główną (najważniejszą) funkcję terenu, 

określoną w planie w ustaleniach ogólnych i szcze-

gółowych w sposób bezpośredni lub pośrednio 

– ustaleniami jakościowymi (np. zakaz lokalizacji 

obiektów obniżających standard warunków miesz-

kaniowych, zakaz lokalizacji funkcji chronionych); na 

terenach, dla których ustalono podstawowe prze-

znaczenie terenu dopuszcza się, na zasadach okre-

ślonych w ustaleniach szczegółowych, lokalizację 

innych funkcji jako towarzyszących/uzupełniających 

podstawowe przeznaczenie terenu;

14) podstawowym układzie drogowym miejscowości – 

rozumie się przez to system komunikacyjny, w skład 

którego wchodzą drogi i ulice publiczne: gminne, 

powiatowe, wojewódzkie i krajowe;

15) powierzchni biologicznie czynnej – rozumie się 

przez to teren biologicznie czynny w rozumieniu 

przepisów technicznych, jakim powinny odpowia-

dać budynki;

16) powierzchni zabudowanej – rozumie się przez to 

sumę powierzchni zabudowy budynków i tymcza-

sowych obiektów budowlanych o terminie lokali-

zacji powyżej 120 dni zlokalizowanych na działce 

budowlanej;

17) przemyśle nieuciążliwym – rozumie się przez to: 

wszelką działalność produkcyjną wywołującą 

nieszkodliwe uciążliwości dla środowiska w ro-

zumieniu przepisów o ochronie środowiska, tzn. 

dana produkcja i zastosowane technologie nie są 

źródłem zagrożeń dla jakości środowiska i zdrowia 

człowieka, a także nie powodują zagrożeń środowi-

ska w przypadku awarii; do grupy nieuciążliwego 

przemysłu należą działalności typu: składy (poza 

nieobudowanymi składami materiałów sypkich), 

hurtownie, zakłady rzemiosła produkcyjnego, 

małe zakłady produkcyjne, przemysł elektroniczny, 

przemysł urządzeń elektrycznych i mechanicznych 

(poza produkcją środków produkcji i pojazdów), 

przemysł spożywczy (poza zakładami rybnymi i 

dużymi zakładami przetwórstwa mięsnego) oraz 

inne działalności przemysłowe na zasadzie analo-

gii do wymienionych powyżej lub o analogicznym 

stopniu uciążliwości, uwzględniające powyższe 

ograniczenia; do grupy powyższych działalności 

nie należą działalności przemysłowe:

a) wymagające składowania materiałów w stanie 

sypkim pod gołym niebem na powierzchni po-

wyżej 1000m
2

,

b) o znacznej uciążliwości wynikającej z: wielkości 

produkcji, ilości przewozów koniecznych do tej 

produkcji, generowania ruchu kołowego, emisji 

zanieczyszczeń, hałasu, wibracji, promieniowa-

nia elektromagnetycznego oraz wytwarzania 

znacznej ilości odpadów poprodukcyjnych;

18) przemyśle uciążliwym – rozumie się przez to: wszel-

ką działalność produkcyjną wywołującą szkodliwe 

uciążliwości dla środowiska w rozumieniu przepi-

sów o ochronie środowiska, tzn. dana produkcja i 

zastosowane technologie wywołują uciążliwości 

związane z dużymi przewozami, dużą ilością odpa-

dów poprodukcyjnych, emisją zanieczyszczeń, ha-

łasu, wibracji, znacznych pól elektromagnetycznych 

itp.; uciążliwości te mogą utrudniać życie albo są 

dokuczliwe dla środowiska w stopniu powodują-

cym zagrożenie zdrowia ludzi, uszkodzenie albo 

zniszczenie środowiska;

19) rysunku planu – rozumie się przez to rysunek o 

którym mowa w § 3 pkt 1, stanowiący Załączniki 

nr 1 do niniejszej uchwały;

20) scalaniu i podziale nieruchomości – rozumie się 

przez to scalanie nieruchomości i ich ponowny 

podział na działki gruntu, w rozumieniu przepisów 

o gospodarce nieruchomościami;

21) ścisłym przeznaczeniu terenu – rozumie się przez 

to funkcję terenu, określoną w planie bezpośrednio 

dla danego terenu elementarnego lub jego części 

oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie 

wewnętrzne; ustalenie ścisłego przeznaczenia te-

renu wyklucza możliwość lokalizacji na nim innych 

funkcji;

22) terenie elementarnym – rozumie się przez to frag-

ment obszaru gminy/miejscowości wydzielony 

na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, dla 

którego sformułowane są ustalenia szczegółowe 

planu;

23) wartościowym drzewostanie – rozumie się przez to 

pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniające jedną 

z poniższych cech:

a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 

ha oraz aleje (poza lasami i parkami),

b) drzewa i krzewy objęte ochroną na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody;

c) drzewa i krzewy, na usunięcie których zezwolenie 

wydaje odpowiedni organ;

24) wskaźniku zainwestowania – rozumie się przez to 

stosunek wielkości powierzchni zabudowanej do 

powierzchni działki, wyrażony w procentach;

25) wydzieleniu wewnętrznym – rozumie się przez to 

fragment terenu elementarnego wydzielony na 

rysunku planu liniami wewnętrznego podziału, dla 

którego sformułowano (w tekście lub na rysunku 

planu) dodatkowe ustalenia szczegółowe;

26) zagospodarowaniu tymczasowym – rozumie się 

przez to sposób zagospodarowania, urządzenia i 

użytkowania terenów, odmienny niż ustalony w 

ustaleniach planu miejscowego dotyczących prze-

znaczenia terenu, dopuszczony na czas określony; 

zasady tymczasowego zagospodarowania terenów 

określają ustalenia planu miejscowego.

Rozdział 3

Ustalenia ogólne

§ 7

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się następujące rodzaje podstawowego lub 

ścisłego przeznaczenia terenu:

a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej;

b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej;

c) U – tereny zabudowy funkcji usługowych;

d) EE – tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz 

z dojazdami, instalacjami i urządzeniami budow-

lanymi;

e) PG – tereny eksploatacji kopalin;

f) ZP – tereny zieleni urządzonej;

g) ZD – tereny ogrodów działkowych;

h) RM – tereny zabudowy zagrodowej;
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i)  R – tereny rolnicze;

j)  ZL – tereny lasów;

k) WS – tereny wód powierzchniowych śródlądo-

wych;

l)  KD – drogi lub ulice publiczne;

m) KDW – drogi wewnętrzne;

n) E – tereny obiektów budowlanych i urządzeń elek-

troenergetycznej infrastruktury technicznej;

o) K – tereny obiektów budowlanych i urządzeń in-

frastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej;

p) W – tereny obiektów budowlanych i urządzeń 

wodociągowej infrastruktury technicznej.

2) Na całym obszarze objętym planem wyklucza się 

lokalizację:

a) cmentarzy i grzebowisk;

b) wysypisk odpadów komunalnych i składowisk 

odpadów przemysłowych i promieniotwórczych;

c) kempingów i pól biwakowych;

d) przemysłu uciążliwego.

3) Wyklucza się lokalizację obiektów handlowych o 

powierzchni sprzedażowej ponad 400 m2.

4) Na terenach, dla których ustalono podstawowe 

przeznaczenie terenu obowiązuje lokalizacja funkcji 

określonej jako podstawowe przeznaczenie terenu na 

wszystkich działkach położonych w granicach danego 

terenu elementarnego, z zastrzeżeniem:

a) działek gruntu przeznaczonych na cele infrastruk-

tury technicznej lub obsługi komunikacyjnej;

b) sytuacji wskazanych w ustaleniach szczegółowych 

dla terenów elementarnych.

5) Część terenów objętych niniejszym planem położo-

na jest w oznaczonych na rysunku planu granicach 

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 

PLH220036. Zasady ochrony – nakazy, zakazy, do-

puszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu tere-

nów – określają inne ustalenia ogólne oraz ustalenia 

szczegółowe dla terenu elementarnego 15.R.

6) Na obszarze objętym planem, na części terenu 

elementarnego 36.ZL położony jest oznaczony na 

rysunku planu użytek ekologiczny „Siedem Stawów” 

– kompleks torfowisk śródpolnych zadrzewionych z 

oczkami wodnymi, ustanowiony Rozporządzeniem 

Wojewody Słupskiego nr 5/98 z dnia 28 kwietnia 

1998 r. nr rej. 18. Zasady ochrony – nakazy, zakazy, 

dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu 

terenów – określają inne ustalenia ogólne oraz usta-

lenia szczegółowe dla terenu elementarnego.

7) Tereny objęte niniejszym planem położone są w ca-

łości w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziem-

nych nr 115 „Łupawa”. Zasady ochrony – nakazy, 

zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodaro-

waniu terenów – określają inne ustalenia ogólne oraz 

ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych.

8) Na obszarze objętym planem położone są obiekty i 

tereny wpisane do rejestru zabytków województwa 

pomorskiego – pałac wraz z parkiem w Grąbkowie, 

Nr rej. 1775, decyzja KL II-5340/25/87 z 01.07.1987 r., 

których granice określono na rysunku planu. Zasady 

ochrony – nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograni-

czenia – określają ustalenia szczegółowe dla terenu 

elementarnego 01.U.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Przy zagospodarowywaniu terenów, lokalizacji 

obiektów i zespołów zabudowy oraz kształtowaniu 

ich kompozycji obowiązuje ochrona, rewaloryzacja, 

kształtowanie cech elementów zagospodarowania 

przestrzennego wskazanych w ustaleniach ogólnych 

i ustaleniach szczegółowych dla terenów elementar-

nych.

2) Na obszarze objętym niniejszym planem elementy 

zagospodarowania przestrzennego istotne dla kształ-

towania ładu przestrzennego stanowią, w szczegól-

ności:

a) układ zabudowy wsi Grąbkowo, jako rozwinięcie 

historycznego układu wsi folwarcznej, kształtowa-

ny poprzez oznaczone na rysunku planu obowią-

zujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;

b) układ zabudowy kolonii: Grąbkowo i Darżynko, 

położonych na wschód od wsi Grąbkowo, jako 

zabudowy skupionej wzdłuż przebiegających przez 

nie dróg/ulic, kształtowany poprzez oznaczone na 

rysunku planu obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy;

c) lokalizacja elektrowni wiatrowych w sposób nie-

powodujący: ponadnormatywnych uciążliwości 

dla terenów zabudowanych, obniżenia walorów 

terenów otwartego krajobrazu wiejskiego, barier, 

ani znaczących zagrożeń dla funkcjonowania śro-

dowiska przyrodniczego;

d) inne wskazane w ustaleniach szczegółowych dla 

terenów elementarnych.

3) Obowiązuje takie kształtowanie zagospodarowania 

terenów, lokalizacja obiektów i zespołów zabudowy 

oraz kształtowanie ich kompozycji, które tworzyło 

będzie przestrzeń o wysokim standardzie estetycz-

nym.

4) Wyklucza się lokalizację nowych napowietrznych sieci 

infrastruktury technicznej.

5) Zakaz wprowadzania ogrodzeń i innych barier prze-

strzennych ograniczających dostęp od strony dróg 

do przylegających do nich rowów przydrożnych.

6) Lokalizacja nowych i utrwalanie lokalizacji istnieją-

cych tymczasowych obiektów budowlanych wymaga 

zachowania wszystkich ustaleń planu miejscowe-

go.

7) W liniach rozgraniczających dróg/ulic wyklucza się 

lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych, 

w szczególności tymczasowych obiektów handlowo-

usługowych, za wyjątkiem obiektów przeznaczonych 

do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót 

budowlanych związanych z drogą/ulicą.

8) Lokalizacja, w liniach rozgraniczających dróg/ulic, 

nowych i przedłużanie lokalizacji istniejących użytko-

wych obiektów małej architektury służących rekreacji 

codziennej i utrzymaniu porządku oraz innych obiek-

tów stanowiących niezbędne wyposażenie terenu 

jak budki telefoniczne, wiaty przystankowe, kosze na 

odpady, ławki ogrodowe, oświetlenie ulic wymaga:

a) dostosowania obiektów do istniejącego krajobra-

zu i otaczającej zabudowy;

b) braku kolizji z sieciami i urządzeniami podziemny-

mi;

c) nie powodowania istotnych ograniczeń w komu-

nikacji kołowej, rowerowej, pieszej.

9) W liniach rozgraniczających dróg/ulic wyklucza się 

lokalizację nośników reklamowych za wyjątkiem 

zorganizowanego systemu informacji przestrzennej 

i turystycznej miejscowości i gminy.

10) Zakaz dokonywania podziałów i wydzielania no-

wych działek wynikających z potrzeb lokalizacji 

tymczasowych obiektów budowlanych.

11) Zakaz wydzielania jako odrębnych działek, terenów 

pod budynkami po obrysie tych budynków bez 
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wydzielenia terenu przynależnego, niezbędnego 

do racjonalnego korzystania z budynku.

12) Wyznaczone w ustaleniach szczegółowych dla 

terenów elementarnych zakazy podziałów nieru-

chomości i graniczne parametry nowych działek nie 

obowiązują przy wydzielaniu działek niezbędnych 

dla lokalizacji budowli i budynków systemów infra-

struktury technicznej oraz działek drogowych.

13) Dopuszcza się wydzielanie działek budowlanych 

o frontach mniejszych niż ustalone w ustaleniach 

szczegółowych dla terenów elementarnych wy-

łącznie w sytuacjach, kiedy fronty te przylegają do 

zakrętów dróg, ulic lub placów, z których odbywa się 

wjazd na te działki pod warunkiem zapewnienia:

a) właściwych parametrów wjazdów i wejść na te 

działki;

b) minimalnej powierzchni działki ustalonej w 

ustaleniach szczegółowych dla terenów elemen-

tarnych;

c) możliwości lokalizacji zabudowy na tych dział-

kach zgodnie z innymi ustaleniami planu.

14) Istniejące legalnie w dniu uchwalenia planu budyn-

ki, które nie spełniają ustalonych planem wskaź-

ników kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy, uznaje się za zgodne z planem. 

Dla budynków tych:

a) wyklucza się rozbudowy, przebudowy i mo-

dernizacje tych budynków powodujące dalsze 

przekraczanie ustalonych planem wskaźników, 

z zastrzeżeniem lit. b i c;

b) dopuszcza się zachowanie istniejącego usytu-

owania kalenicy budynku w stosunku do drogi 

lub dostosowanie do ustalonych planem wskaź-

ników;

c) dopuszcza się zachowanie istniejącego kąta na-

chylenia połaci dachowych oraz ich kolorystyki 

lub dostosowanie ich do ustalonych planem 

wskaźników.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Obowiązuje kształtowanie zagospodarowania prze-

strzennego i form zabudowy w sposób uwzględ-

niający wyznaczone w ustaleniach dla terenów 

elementarnych:

a) obowiązujące linie zabudowy,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy,

c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej,

d) wskaźnik zainwestowania,

e) maksymalną powierzchnię zabudowy budyn-

ków,

f) graniczne wysokości zabudowy,

g) graniczne różnice pomiędzy poziomem posado-

wienia parteru a poziomem terenu przed głów-

nym wejściem do budynku;

h) formy i kolorystykę dachów.

2) Wyznaczone w ustaleniach szczegółowych dla tere-

nów elementarnych wskaźniki kształtowania zago-

spodarowania terenu i form zabudowy, o których 

mowa w ust. 1, nie dotyczą inwestycji związanych 

z budową systemów infrastruktury technicznej oraz 

dróg/ulic.

3) W celu umożliwienia właściwej eksploatacji, zapew-

nienia bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska 

obowiązuje zachowanie wokół elektrowni wiatro-

wych lokalizowanych na obszarach oznaczonych 

na rysunku planu jako tereny elementarne: 21.EE, 

22.EE, 25.EE, 26.EE, 30.EE, 34.EE stref technicznych 

o promieniu mierzonym od osi wieży poszczególnych 

elektrowni wiatrowych i równym połowie średnicy 

wirnika elektrowni.

4. Ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – 4:

1) Na terenach położonych w oznaczonych na rysunku 

planu granicach specjalnego obszaru ochrony sie-

dlisk Natura 2000 PLH220036 wyklucza się prowadze-

nie takich prac hydro-inżynieryjnych oraz działalności 

rolnej, które mogą negatywnie oddziaływać na cele 

ochrony obszaru Natura 2000.

2) Ochroną obejmuje się oznaczone na rysunku planu 

tereny osnowy ekologicznej gminy o znaczeniu regio-

nalnym i lokalnym. Na terenach tych obowiązuje:

a) zachowanie jako dominującego naturalnego, 

przyrodniczego zagospodarowania tych terenów 

lub ich rolniczo – łąkowo – pastwiskowego użyt-

kowania;

b) ochrona ich ciągłości przestrzennej, w szczegól-

ności poprzez ograniczenie barier antropogenicz-

nych;

c) wzmacnianie i wprowadzanie obudowy biolo-

gicznej dolin (zadrzewień i zakrzaczeń) o funkcji 

hydrosanitarnej, ekologicznej i krajobrazowej, 

poza terenami, na których inne ustalenia planu 

stanowią inaczej.

3) Ochroną obejmuje się istniejące w dniu uchwalenia 

planu alejowe nasadzenia drzew wzdłuż dróg/ulic 

oznaczonych na rysunku planu jako tereny elemen-

tarne: 39.KD-Z i 41-KD-Z. Zasady ochrony – nakazy, 

zakazy, dopuszczenia i ograniczenia – określają 

ustalenia szczegółowe dla tych terenów elementar-

nych.

4) Wyklucza się lokalizację, innych niż park wiatrowy, 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 

środowiska. Ustalenie nie dotyczy przedsięwzięć, 

dla których obowiązek sporządzenia raportu nie jest 

obligatoryjny, ale może być wymagany na podstawie 

przepisów szczególnych.

5) Obowiązuje utrzymanie równowagi przyrodniczej 

poprzez:

a) minimalizację niekorzystnego dla środowiska 

przyrodniczego, przekształcania naturalnego 

ukształtowania terenu i ingerencji w pozostałe 

systemy środowiska przyrodniczego;

b) zakaz, bez oczyszczenia, zrzutu wód opadowych 

(ścieków) z terenów komunikacji drogowej i 

terenów o innym użytkowaniu powodującym 

ponadnormatywne zanieczyszczenie wód opado-

wych, do gruntu, rowów melioracyjnych i do wód 

powierzchniowych;

c) zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za 

wyjątkiem cięć sanitarnych; zakaz nie dotyczy 

przypadku, gdy pojedyncze drzewo uniemożliwia 

spełnienie innych ustaleń planu oraz innych przy-

padków wskazanych w ustaleniach szczegółowych 

dla terenów elementarnych;

d) zakaz magazynowania, składowania odpadów 

i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego 

podłoża i izolacji wykluczającej możliwość prze-

nikania zanieczyszczeń do gruntu.

6) W zakresie wyposażenia terenów w infrastrukturę 

ochrony środowiska ustala się:

a) obowiązuje podłączenie zabudowy do gminnego 

układu sieci wodociągowej, o którym mowa w ust. 

8 pkt 3;
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b) wyklucza się lokalizację zabudowy bez odpro-

wadzenia ścieków do gminnego układu sieci 

kanalizacji sanitarnej, o którym mowa w ust. 8 

pkt 8; do czasu realizacji gminnego układu sieci 

kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadze-

nie ścieków do indywidualnych lub zbiorowych 

zbiorników bezodpływowych lub jeżeli pozwalają 

na to warunki gruntowe i wielkość działki wypo-

sażenie zabudowy w przydomowe oczyszczalnie 

ścieków;

c) obowiązuje wywóz i utylizacja odpadów i nieczy-

stości z obszaru planu na zorganizowane składo-

wisko odpadów;

d) dopuszcza się, z zastrzeżeniem pkt 5 lit. b, po-

wierzchniowe odprowadzenie wód opadowych 

w granicach działki.

7) Realizacja parkingów naziemnych większych niż 10 

miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadze-

niem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na terenie 

parkingu.

8) Obowiązuje zachowanie istniejącej zinwentaryzo-

wanej i niezinwentaryzowanej sieci urządzeń melio-

racji wodnych szczegółowych i drożności systemu 

melioracyjnego. Wyklucza się kanalizację cieków 

naturalnych i rowów melioracyjnych poza miejscami 

niezbędnymi dla przeprowadzenia i organizacji dróg, 

ulic, dojazdów, zjazdów i skrzyżowań oraz przepro-

wadzenia infrastruktury technicznej.

9) Zabrania się podejmowania działań mogących, osob-

no lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco 

negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru 

Natura 2000 „Dolina Łupawy”.

10) Na cele nierolnicze i nieleśne przeznacza się nastę-

pujące powierzchnie gruntów rolnych:

 a) użytków/klasy Ps III – 0,7555 ha;

b) użytków/klasy R IVa – 2,6681 ha;

c) użytków/klasy R IVb – 0,7400 ha;

d) użytków/klasy B/R IVa – 2,5838 ha;

e) użytków/klasy B/R IVb – 0,5060 ha;

f) użytków/klasy Ps IV – 1,1957 ha;

g) użytków/klasy B/Ps IV – 0,4525 ha;

h) użytków/klasy R V – 0,3785 ha;

i) użytków/klasy Ł V – 3,4150 ha;

j) użytków/klasy Ps V – 0,1000 ha;

k) użytków/klasy B/Ps V – 0,2400 ha;

l) użytków/klasy W/Ł V – 0,1500 ha;

m) użytków/klasy R VI – 0,0683 ha.

 To jest łącznie 13,2534 ha. Przy czym grunty Klasy III nie 

stanowią zwartego obszaru w rozumieniu przepisów 

szczególnych.

5. Ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego – 5:

1) Ochroną obejmuje się, położone na terenach ele-

mentarnych 01.U, 02.MN, 04.MN, 07.MN i 18.R 

oznaczone na rysunku planu, historyczne budynki o 

walorach kulturowych. Zasady ochrony – nakazy, za-

kazy, dopuszczenia i ograniczenia określają ustalenia 

szczegółowe dla tych terenów elementarnych.

2) Ochroną obejmuje się, położony na terenie elemen-

tarnym 01.U, oznaczony na rysunku planu, obszar 

strefy ochrony konserwatorskiej zespołu folwarczne-

go założenia pałacowo-folwarcznego w Grąbkowie. 

Zasady ochrony – nakazy, zakazy, dopuszczenia i 

ograniczenia określają ustalenia szczegółowe dla 

tego terenu elementarnego.

3) Ochroną obejmuje się, położone na terenach elemen-

tarnych: 15.R, 18.R, 32.R, 33.ZL, 35.R, 37.R i 39.KD-Z 

oznaczone na rysunku planu, obszary stref ochrony 

archeologicznej W I, W II i W III. Zasady ochrony – 

nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia określają 

ustalenia szczegółowe dla tych terenów elementar-

nych.

4) Ochroną obejmuje się, położony na terenie elemen-

tarnym 33.ZL, teren nieczynnego, historycznego 

cmentarza.

6. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości – 6:

1) Ustala się następujące parametry działek uzyskiwa-

nych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna szerokość frontów nowych działek – 

30 m;

b) minimalna powierzchnia nowych działek budow-

lanych – 1500 m2;

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego nowych działek – 60 do 120 stopni.

2) Wyznaczone w ust. 1 graniczne parametry nowych 

działek nie obowiązują przy wydzielaniu działek 

niezbędnych dla lokalizacji budowli i budynków 

systemów infrastruktury technicznej oraz działek 

drogowych.

7. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Teren objęty planem obsługiwany jest przez system 

komunikacyjny, w skład którego wchodzą:

a) drogi/ulice publiczne, stanowiące podstawowy 

układ drogowy gminy, oznaczone na rysunku 

planu „KD”;

b) ciągi komunikacyjne tworzące wewnętrzny układ 

drogowy, oznaczone na rysunku planu „KDW”.

2) W granicach niniejszego planu podstawowy układ 

drogowy gminy stanowią:

a) drogi/ulice klasy Z, oznaczone na rysunku planu 

jako tereny elementarne: 39.KD-Z i 41.KD-Z;

b) droga/ulica klasy L, oznaczona na rysunku planu 

jako teren elementarny 40.KD-L;

c) droga/ulica klasy D, oznaczona na rysunku planu 

jako teren elementarny 42.KD-D.

3) Skrzyżowania na obszarze objętym niniejszym 

planem, realizuje się, jako skrzyżowania zwykłe lub 

skanalizowane.

4) Ustala się, oznaczone na rysunku planu, powiązania 

podstawowego układu drogowego, o którym mowa 

w pkt 2, obsługującego obszar objęty planem, z 

układem zewnętrznym poprzez wybiegające poza 

obszar objęty niniejszym planem ciągi dróg/ulic 

istniejących w dniu uchwalenia planu, których frag-

menty położone są na obszarze objętym niniejszym 

planem i oznaczone są na rysunku planu jako tereny 

elementarne: 39.KD-Z, 40.KD-L, 41.KD-Z.

5) Obowiązuje kształtowanie terenów należących do 

systemu komunikacyjnego, o którym mowa w pkt 1, 

w sposób uwzględniający wyznaczone w ustaleniach 

dla terenów elementarnych wskaźniki i parametry.

6) Na obszarze objętym niniejszym planem obowiązuje 

wyposażenie wszystkich przejść dla pieszych przez 

ulice w obniżone krawężniki umożliwiające płynne, 

bezkolizyjne połączenie powierzchni chodnika i po-

wierzchni jezdni.

7) Realizacja każdego nowego obiektu, rozbudowa, mo-

dernizacja lub zmiana sposobu użytkowania obiektu 

istniejącego, jest uwarunkowana umieszczeniem na 

terenie inwestycji odpowiedniej dla jego prawidło-

wego funkcjonowania ilości miejsc postojowych. 

Wskaźniki potrzeb parkingowych określają ustalenia 

szczegółowe dla terenów elementarnych.
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8) Jeżeli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje 

ubytek istniejących stałych miejsc parkingowych 

muszą one być odtworzone na terenie inwestycji; 

ustalenie nie dotyczy:

a) modernizacji drogi/ulicy;

b) realizacji urządzeń dla potrzeb komunikacji zbio-

rowej.

9) Lokalizacja nowych zjazdów wynikających ze zmiany 

zagospodarowania terenu przyległego do pasa dro-

gowego wymaga uzgodnienia, z zarządcą drogi/ulicy, 

możliwości włączenia do drogi/ulicy ruchu drogowe-

go spowodowanego tą zmianą zagospodarowania 

terenu.

8. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej – 8:

1) Linie rozgraniczające dróg/ulic publicznych, dróg 

wewnętrznych i dojazdów technicznych wyznaczają 

korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie 

nowych sieci infrastruktury technicznej poza tymi ko-

rytarzami jest możliwe pod warunkiem uzgodnienia 

z ich gestorami i władającymi gruntem.

2) Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej wymaga 

uzgodnienia z właściwym organem w zakresie usy-

tuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

oraz bezkolizyjnego usytuowania sieci z obiektami 

budowlanymi.

3) Gminny układ sieci wodociągowej obsługujący ob-

szar objęty niniejszym planem tworzą oznaczone na 

rysunku planu:

a) istniejące w dniu uchwalenia planu sieci wodocią-

gowe;

b) istniejące i projektowane wodociągowe obiekty 

budowlane i urządzenia ujmowania i uzdatniania 

wody zlokalizowane na wydzieleniach wewnętrz-

nych oznaczonych na rysunku planu jako: 1.3.W 

na terenie elementarnym 11.R, 1.4.W na terenie 

elementarnym 23.R, 1.4.W na terenie elementar-

nym 32.R, 1.3.W na terenie elementarnym 38.U;

c) projektowane sieci wodociągowe.

4) Projektowane sieci wodociągowe stanowią odcinki 

przebiegające w liniach rozgraniczających dróg/ulic 

oznaczonych na rysunku planu jako tereny elemen-

tarne: 39.KD-Z i 40.KD-L.

5) Obowiązuje wyposażenie sieci wodociągowej w 

hydranty przeciwpożarowe.

6) Obowiązuje utrzymanie we właściwym stanie, mo-

dernizacja i rozbudowa układu sieci wodociągowej 

w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia w wodę 

zabudowy na całym obszarze planu.

7) Obowiązuje powiązanie układu sieci wodociągowej 

obsługującej obszar objęty niniejszym planem z ukła-

dem zewnętrznym w drogach/ulicach oznaczonych 

na rysunku planu jako tereny elementarne 39.KD-Z, 

40.KD-L, 41.KD-Z.

8) Gminny układ sieci kanalizacji sanitarnej obsługujący 

obszar objęty niniejszym planem tworzą:

a) istniejące w dniu uchwalenia planu grawitacyjne 

i tłoczne sieci kanalizacji sanitarnej;

b) istniejące i projektowane kanalizacyjne urządzenia 

i obiekty budowlane zlokalizowane na terenie ele-

mentarnym 42.KD-D oraz na obszarze wydzielenia 

wewnętrznego 1.4.K na terenie elementarnym 

11.R;

c) projektowane sieci kanalizacji sanitarnej.

9) Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej stanowią 

odcinki przebiegające:

a) w liniach rozgraniczających dróg/ulic oznaczonych 

na rysunku planu jako tereny elementarne: 39.KD-

-Z, 40.KD-L, 41.KD-Z;

b) w liniach rozgraniczających dróg/ulic oznaczonych 

na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne: 

1.5.KDW na terenie elementarnym 32.R, 1.3.KDW 

na terenie elementarnym 37.R;

c) przez teren elementarny 11.R.

10) Obowiązuje budowa i utrzymanie we właściwym 

stanie układu sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie 

niezbędnym do obsługi zabudowy na całym obsza-

rze planu, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 6 lit. b.

11) Obowiązuje powiązanie układu sieci kanalizacji sa-

nitarnej obsługującej obszar objęty planem z ukła-

dem zewnętrznym w drogach/ulicach oznaczonych 

na rysunku planu jako tereny elementarne 39.KD-Z, 

40.KD-L.

12) Obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 5 lit. b i ust. 

4 pkt 6 lit. d, odprowadzenie wód deszczowych na 

własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, 

zbiorników retencyjnych lub w inny sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami.

13) Dopuszcza się budowę sieci gazowej w zakresie 

niezbędnym do zaopatrzenia w gaz zabudowy 

na całym obszarze planu miejscowego. Do czasu 

realizacji sieci gazowej dopuszcza się zaopatrzenie 

zabudowy w gaz z indywidualnych źródeł.

14) Obowiązuje utrzymanie we właściwym stanie, 

modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej w 

zakresie niezbędnym do zaopatrzenia w energię 

elektryczną zabudowy na całym obszarze planu.

15) Przez obszar objęty niniejszym planem przebiegają 

napowietrzne linie energetyczne i telekomuni-

kacyjne. Dopuszcza się skablowanie tych linii po 

uzgodnieniu z ich zarządcą.

16) Obowiązuje, z zastrzeżeniem pkt 15, realizacja elek-

trowni wiatrowych lokalizowanych na obszarach 

oznaczonych na rysunku planu jako tereny elemen-

tarne: 21.EE, 22.EE, 25.EE, 26.EE, 30.EE, 34.EE oraz 

związanych z ich funkcjonowaniem dróg, dojazdów, 

placów technicznych oraz urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej w sposób niepowodu-

jący kolizji z przebiegającymi przez obszar objęty 

niniejszym planem innymi sieciami infrastruktury 

technicznej.

17) Przebudowy, rozbudowy i modernizacje istniejącej 

linii elektroenergetycznej realizuje się w sposób 

niepowodujący ograniczeń dla:

a) funkcjonowania istniejącej zabudowy;

b) lokalizacji nowej zabudowy zgodnie z ustalenia-

mi planu.

18) Rozbudowę istniejących oraz budowę nowych linii 

elektroenergetycznych realizuje się jako sieci pod-

ziemne skablowane.

19) Po realizacji sieci kablowych elektroenergetycznych 

obowiązuje natychmiastowa, tzn. rozumiana jako 

końcowa faza robót, rekultywacja gruntów naru-

szonych przy wykonywaniu tych sieci.

20) Obowiązuje zaopatrzenie zabudowy w ciepło z 

indywidualnych źródeł energii z zastosowaniem 

paliw niepowodujących ponadnormatywnego 

zanieczyszczenia powietrza.

9. Ustalenia dotyczące zagospodarowania tymczasowego 

i ustalenia inne - 9:

1) Zainwestowanie i użytkowanie istniejące legalnie w 

dniu wejścia w życie niniejszego planu uznaje się za 

zgodne z planem.

2) Dla dróg wewnętrznych lub ich odcinków, stano-

wiących dojazdy techniczne do poszczególnych 
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elektrowni wiatrowych lokalizowanych na obszarach 

oznaczonych na rysunku planu jako tereny elemen-

tarne 21.EE, 22.EE, 25.EE, 26.EE, 30.EE, 34.EE dopusz-

cza się tymczasowe poszerzenie pasa drogowego, 

jeżeli wymagają tego warunki techniczne realizacji 

i użytkowania dojazdów technicznych do elektrowni 

wiatrowych, pod warunkiem zachowania granicznych 

powierzchni gruntów chronionych, niewymagających 

uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych 

na cele nierolnicze i nieleśne, o których mowa w 

przepisach szczególnych.

3) Wyklucza się tymczasowe zagospodarowanie tere-

nów inne niż wskazane w ustaleniach szczegółowych 

dla terenów elementarnych, z zastrzeżeniem pkt 2 

oraz tymczasowego zagospodarowania związanego 

z infrastrukturą techniczną.

4) Inwestorzy winni zapewnić w niezbędnym zakresie 

zaopatrzenie wodne do gaszenia pożarów oraz drogi 

i dojazdy pożarowe jak również winni spełniać szcze-

gółowe wymagania w zakresie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, 

chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz 

warunków, jakim powinny odpowiadać drogi poża-

rowe – według obowiązujących przepisów.

5) Obowiązuje zabezpieczenie na obszarze objętym pla-

nem w niezbędnym zakresie: systemu alarmowego 

i systemu wczesnego ostrzegania, alternatywnych 

źródeł zaopatrzenia w wodę pitną, oraz innych obiek-

tów i urządzeń służących realizacji zadań obrony 

cywilnej mających na celu zapewnienie ochrony 

ludności przed niebezpieczeństwami wynikającymi 

z działań wojennych, klęsk żywiołowych i zagrożeń 

środowiskowych.

6) Inwestycja polegająca na budowie obiektów budow-

lanych stanowiących przeszkody lotnicze winna być 

projektowana, realizowana i zgłaszana zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 

czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz 

oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, 

poz. 1193). Wymagane powiadomienia:

a) Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. Żelazna 59, 00-848 

Warszawa,

b) P.P. “Porty Lotnicze” Agencja Ruchu Lotniczego, 

ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa,

c) Dowództwo Sił Powietrznych, ul. Żwirki i Wigury 

103, 00-912 Warszawa,

  z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem o 

przewidywanych terminach ukończenia inwestycji 

i wykonania oznakowania przeszkodowego. W 

powiadomieniu należy również podać: wysokości 

wież wraz z łopatami w pozycji pionowej w m.n.p.t. 

z dokładnością do 3 metrów, rzędne posadowienia 

wież w m.n.p.m. z dokładnością do 1 metra oraz lo-

kalizację wież w układzie współrzędnych WGS-84 

z dokładnością do 1 sekundy. Do powiadomienia 

należy dołączyć mapę z naniesioną lokalizacją, 

celem udostępnienia informacji załogom statków 

powietrznych o powstaniu nowych przeszkód 

lotniczych.

Rozdział 4

Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych

§ 8

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 01.U uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: U – 

tereny zabudowy funkcji usługowych wraz z urzą-

dzeniami budowlanymi, budynkami garażowymi i 

pomocniczymi oraz obiektami małej architektury.

2) Wyklucza się lokalizację:

a) zabudowy zagrodowej;

b) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) obsługi komunikacji;

d) przemysłu nieuciążliwego.

3) Dopuszcza się lokalizację nowych oraz adaptacje 

zabudowy istniejącej na cele:

a) budynków zamieszkania zbiorowego;

b) funkcji mieszkaniowej w obiekcie pałacu zlokalizo-

wanego na działce oznaczonej w dniu uchwalenia 

planu w ewidencji gruntów nr 62/4 w obrębie 

ewidencyjnym Grąbkowo;

c) funkcji mieszkaniowej w innych obiektach usługo-

wych, przy czym stanowić ona może nie więcej niż 

20% całkowitej powierzchni użytkowej obiektu;

d) innych funkcji towarzyszących i uzupełniających 

podstawowe przeznaczenie terenu, z zastrzeże-

niem pkt 2.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Na obszarze terenu elementarnego elementy zago-

spodarowania przestrzennego istotne dla kształto-

wania ładu przestrzennego stanowią:

a) historyczna kompozycja zespołu zabudowy założe-

nia pałacowo-parkowego wraz z towarzyszącymi 

zabudowaniami folwarcznymi;

b) kompozycyjno-krajobrazowe walory sposobu 

zagospodarowania terenu.

2) Przy lokalizacji zabudowy i kształtowaniu zagospo-

darowania działek obowiązuje zachowanie i twórcza 

kontynuacja elementów zagospodarowania prze-

strzennego, o których mowa w pkt 1.

3. Ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego – 5:

1) W granicach terenu elementarnego położony jest 

teren wpisany do rejestru zabytków województwa 

pomorskiego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 8. 

Wszelkie działania inwestycyjne, w tym dotyczące za-

budowy, zagospodarowania terenów oraz podziałów 

nieruchomości, prowadzone na terenie wpisanym do 

rejestru zabytków wymagają uzyskania pozwolenia 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie 

z przepisami szczególnymi. Uzgodnienia z woje-

wódzkim konserwatorem zabytków wymagają także 

wszelkie działania stanowiące szeroko rozumianą 

rewaloryzacja założenia parkowego, tj. w szczegól-

ności: zakres prac porządkowych, wycinka drzew i 

krzewów, nasadzenia roślinne, zagospodarowanie 

przestrzenno – funkcjonalne parku.

2) Na obszarach położonych na terenie oznaczonej 

na rysunku planu strefy ochrony konserwatorskiej 

zespołu folwarcznego powiązanego z wpisanym do 

rejestru zabytków założeniem pałacowo-parkowym 

w Grąbkowie, o którym mowa pkt 1, ochroną obej-

muje się historyczną kompozycję zespołu zabudowy 

a w szczególności: układ dróg, placów, budynków i 

zieleni z uwzględnieniem: linii zabudowy, wzajem-

nych proporcji brył i wysokości budynków, kształtu 

dachów i zwieńczeń budynków, nawierzchni utwar-

dzonych. Wszelkie roboty budowlane prowadzone na 

obszarze strefy ochrony konserwatorskiej wymagają 

uzyskania uzgodnienia właściwego wojewódzkiego 

konserwatora zabytków w zakresie, o którym mowa 

w przepisach szczególnych.

3) W oznaczonych na rysunku planu historycznych bu-
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dynkach o walorach kulturowych ochroną obejmuje 

się historyczną kompozycję obiektu, a w szczególno-

ści:

a) bryłę,

b) formy architektoniczne,

c) dyspozycję ścian,

d) detal architektoniczny (w tym kształt okien i po-

działów stolarki okiennej),

e) kolorystykę i stosowane materiały.

  Wszelkie roboty budowlane dotyczące budynków 

objętych ochroną wymagają uzyskania uzgodnie-

nia właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków w zakresie, o którym mowa w przepisach 

szczególnych.

4. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się wskaźniki potrzeb parkingowych:

a) dla budynków mieszkalnych: nie mniej niż 2 miej-

sca parkingowe na jedno mieszkanie;

b) dla budynków zamieszkania zbiorowego: nie 

mniej niż 1 miejsce parkingowe na pokój;

c) dla obiektów usługowych: nie mniej niż 1 miejsce 

parkingowe na dwóch zatrudnionych.

2) Wyklucza się lokalizację innych niż istniejące w dniu 

uchwalenia planu, zjazdów z terenu elementarnego 

na drogi publiczne oznaczone na rysunku planu jako 

tereny elementarne: 39.KD-Z i 42.KD-D.

5. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 30% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 9

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 02.MN uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: MN 

– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających 

w nich osób: urządzeniami budowlanymi, ogroda-

mi, budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz 

obiektami małej architektury.

2) Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako wy-

dzielenie wewnętrzne 1.2.U dopuszcza się lokalizację 

zabudowy funkcji usługowych wraz z urządzeniami 

budowlanymi, budynkami garażowymi i pomocni-

czymi oraz obiektami małej architektury. Na terenie 

nie obowiązuje warunek, o którym mowa w § 7. ust. 

1 pkt 4.

3) Wyklucza się lokalizację:

a) zabudowy zagrodowej;

b) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) funkcji usługowych, z zastrzeżeniem pkt 2;

d) obsługi komunikacji;

e) przemysłu nieuciążliwego.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Na obszarze terenu elementarnego elementy zago-

spodarowania przestrzennego istotne dla kształto-

wania ładu przestrzennego stanowią:

a) lokalizacja zabudowy kształtującej pierzeję ulicy 

oznaczonej na rysunku planu jako teren elemen-

tarny 39.KD-Z, kalenicowo równolegle do osi tej 

ulicy;

b) spójny charakter kompozycyjno-krajobrazowy 

form zabudowy lokalizowanej na obszarze terenu 

elementarnego.

2) Przy lokalizacji zabudowy i kształtowaniu zagospo-

darowania działek obowiązuje zachowanie i twórcza 

kontynuacja elementów zagospodarowania prze-

strzennego, o których mowa w pkt 1.

3) Wyklucza się dokonywanie takich podziałów nie-

ruchomości, w wyniku których następuje zmiana 

zasad obsługi komunikacyjnej, a w szczególności 

konieczność wydzielenia nowych dróg, dojazdów.

4) Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obo-

wiązuje:

a) minimalna powierzchnia fragmentu działki poło-

żonego w granicach terenu elementarnego – 1000 

m2;

b) minimalna szerokość frontu działki – 25 m.

5) Dopuszcza się przekwalifi kowanie istniejących działek 

rolnych niespełniających warunków zawartych w pkt 

4 na działki budowlane.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Ustala się, oznaczone na rysunku planu, obowią-

zujące linie zabudowy w odległości 6 m od granicy 

pasa drogowego, oznaczonego na rysunku planu 

jako teren elementarny 39.KD-Z.

2) Ustala się, oznaczone na rysunku planu, nieprze-

kraczalne linie zabudowy w odległości od granicy 

pasa drogowego oznaczonego na rysunku planu 

jako teren elementarny 39.KD-Z, wyznaczonej przez 

istniejące w nidu uchwalenia planu budynku.

3) Dla działek, które w całości lub w części położone są 

w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu 

jako wydzielenie wewnętrzne 1.2.U obowiązuje, z 

zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 15, zagospodarowanie 

jako powierzchni biologicznie czynnej minimum 

60% powierzchni tych części działek, które położone 

są w granicach terenu elementarnego. Dla pozo-

stałych działek obowiązuje zagospodarowanie jako 

powierzchni biologicznie czynnej minimum 70% 

powierzchni tej części działki, która położona jest w 

granicach terenu elementarnego.

4) Dla działek, które w całości lub w części położone są 

w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu 

jako wydzielenie wewnętrzne 1.2.U ustala się, z za-

strzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 15, maksymalny wskaźnik 

zainwestowania: 25% powierzchni tej części działki, 

która położona jest w granicach terenu elementar-

nego. Dla pozostałych działek ustala się maksymalny 

wskaźnik zainwestowania: 20% powierzchni tej części 

działki, która położona jest w granicach terenu ele-

mentarnego.

5) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania form 

zabudowy i kompozycji obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku: 200 m2;

b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, 

ale nie więcej niż 9 m;

c) poziom posadowienia parteru budynków: 0,0 – 0,5 

m nad poziom terenu;

d) forma dachu: dach dwuspadowy o kącie nachyle-

nia połaci dachowych: 38-43 stopni;

e) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona 

do naturalnych odcieni dachówki ceramicznej i 

odcieni szarości.

6) Obowiązuje usytuowanie budynków kształtujących 

pierzeję ulicy oznaczonej na rysunku planu jako teren 

elementarny 39.KD-Z, kalenicowo równolegle do osi 

tej ulicy.
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a) maksymalna wysokość zabudowy: 1 kondygnacja, 

ale nie więcej niż 5 m;

b) poziom posadowienia parteru budynków: 0,0 – 0,5 

m nad poziom terenu;

c) forma dachu: dach płaski.

4. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się wskaźniki potrzeb parkingowych: nie mniej 

niż 1 miejsce na 40 m2 powierzchni użytkowej obiektu 

lub nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na dwóch 

zatrudnionych.

5. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 11

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 04.MN uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu MN – tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z 

przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich 

osób: urządzeniami budowlanymi, ogrodami, budyn-

kami garażowymi i gospodarczymi oraz obiektami 

małej architektury.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Wyklucza się wprowadzanie nowych podziałów 

geodezyjnych.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchni 

biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni 

działki.

2) Ustala się maksymalny wskaźnik zainwestowania dla 

każdej działki budowlanej: 20%.

3) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania form 

zabudowy i kompozycji obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku: 200 m2;

b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, 

ale nie więcej niż 9 m;

c) poziom posadowienia parteru budynków: 0,0 – 0,5 

m nad poziom terenu;

d) forma dachu: dach dwuspadowy o kącie nachyle-

nia połaci dachowych: 38 - 43 stopni;

e) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona 

do naturalnych odcieni dachówki ceramicznej i 

odcieni szarości.

4) Obowiązuje usytuowanie budynków mieszkalnych 

kalenicowo zgodnie z kierunkami oznaczonymi na 

rysunku planu.

4. Ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego – 5:

1) W oznaczonych na rysunku planu historycznych bu-

dynkach o walorach kulturowych ochroną obejmuje 

się historyczną kompozycję obiektu, a w szczególno-

ści:

a) bryłę,

b) formy architektoniczne,

c) dyspozycję ścian,

d) detal architektoniczny (w tym kształt okien i po-

działów stolarki okiennej),

e) kolorystykę i stosowane materiały.

  Wszelkie roboty budowlane dotyczące budynków 

objętych ochroną wymagają uzyskania uzgodnie-

4. Ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego – 5:

1) W oznaczonym na rysunku planu historycznym bu-

dynku o walorach kulturowych ochroną obejmuje 

się historyczną kompozycję obiektu, a w szczegól-

ności:

a) bryłę,

b) formy architektoniczne,

c) dyspozycję ścian,

d) detal architektoniczny (w tym kształt okien i po-

działów stolarki okiennej),

e) kolorystykę i stosowane materiały.

  Wszelkie roboty budowlane dotyczące budynku 

objętego ochroną wymagają uzyskania uzgod-

nienia właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków w zakresie, o którym mowa w przepisach 

szczególnych.

5. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się następujące wskaźniki potrzeb parkingo-

wych:

a) dla budynków mieszkalnych: nie mniej niż 1 miej-

sce parkingowe na jedno mieszkanie;

b) dla obiektów usługowych: nie mniej niż 1 miejsce 

na 40 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub nie 

mniej niż 1 miejsce parkingowe na dwóch zatrud-

nionych.

6. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Ustala się 30% jako wysokość stawki procentowej 

służącej naliczaniu opłaty wynikającej ze wzrostu 

wartości nieruchomości, o której mowa w przepisach 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

dla całego terenu elementarnego, z zastrzeżeniem 

pkt 2.

2) Dla działek oznaczonych w dniu uchwalenia planu 

w ewidencji gruntów numerami: 122/1 i 122/2 nale-

żących do obrębu ewidencyjnego Grąbkowo, ustala 

się 0% jako wysokość stawki procentowej służącej 

naliczaniu opłaty wynikającej ze wzrostu wartości 

nieruchomości, o której mowa w przepisach o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 10

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu: 03.U uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu U – tereny 

zabudowy funkcji usługowych wraz z urządzeniami 

budowlanymi, budynkami garażowymi i pomocni-

czymi oraz obiektami małej architektury.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Na obszarze terenu elementarnego elementem 

zagospodarowania przestrzennego istotnym dla 

kształtowania ładu przestrzennego jest spójny cha-

rakter kompozycyjno-krajobrazowy form zabudowy 

lokalizowanej na obszarze terenu elementarnego i w 

jego sąsiedztwie. 

2) Wyklucza się wprowadzanie nowych podziałów 

geodezyjnych.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchni 

biologicznie czynnej minimum 30% powierzchni 

działki.

2) Ustala się maksymalny wskaźnik zainwestowania: 

30%.

3) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania form 

zabudowy i kompozycji obiektów:
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0,5 m nad poziom terenu;

e) forma dachu: dach dwuspadowy o kącie nachyle-

nia połaci dachowych: 38-43 stopni;

f) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona do 

naturalnych odcieni dachówki ceramicznej lub 

odcieni szarości.

4. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się następujące wskaźniki potrzeb parkingo-

wych:

a) dla budynków mieszkalnych: nie mniej niż 1 miej-

sce parkingowe na jedno mieszkanie;

b) w gospodarstwach agroturystycznych: nie mniej 

niż 1 miejsce na pokój.

5. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 13

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 06.U uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu: U – tereny 

zabudowy funkcji usługowych wraz z urządzeniami 

budowlanymi, budynkami garażowymi i pomocni-

czymi oraz obiektami małej architektury.

2) Wyklucza się lokalizację funkcji usługowych innych 

niż funkcje usług publicznych stanowiących zadania 

własne gminy w rozumieniu przepisów szczegól-

nych.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Na obszarze terenu elementarnego element zagospo-

darowania przestrzennego istotny dla kształtowania 

ładu przestrzennego stanowi spójny charakter kom-

pozycyjno-krajobrazowy form zabudowy lokalizo-

wanej na obszarze terenu elementarnego i w jego 

sąsiedztwie. 

2) Przy dokonywania podziałów nieruchomości obo-

wiązuje:

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 

1000 m2;

b) dla obsługi komunikacyjnej wydzielenie dojazdu 

jako drogi wewnętrznej o szerokości pasa drogo-

wego: minimum 5,5 m, maksimum 8 m2;

c) maksymalna powierzchnia terenu podlegającego 

podziałowi przeznaczana pod drogi wewnętrzne: 

15%.

3) Dopuszcza się przekwalifi kowanie istniejących działek 

rolnych niespełniających warunków zawartych w pkt 

2 lit. a, na działki budowlane.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchni 

biologicznie czynnej minimum 50% powierzchni 

działki.

2) Ustala się maksymalny wskaźnik zainwestowania dla 

działki budowlanej: 30%.

3) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania form 

zabudowy i kompozycji obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku: 250 m2;

b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, 

ale nie więcej niż 9 m;

c) poziom posadowienia parteru budynków: 0,0 – 0,5 

nia właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków w zakresie, o którym mowa w przepisach 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

5. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się wskaźniki potrzeb parkingowych: nie mniej 

niż 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie.

6. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 12

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 05.RM uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: RM – 

tereny zabudowy zagrodowej wraz z przeznaczonymi 

dla potrzeb mieszkających w nich osób: urządzeniami 

budowlanymi, ogrodami, budynkami garażowymi i 

gospodarczymi oraz obiektami małej architektury.

2) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 1.2.E 

dla obiektów budowlanych i urządzeń elektroener-

getycznej infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Na obszarze terenu elementarnego elementem 

zagospodarowania przestrzennego istotnym dla 

kształtowania ładu przestrzennego jest spójny cha-

rakter kompozycyjno-krajobrazowy form zabudowy 

lokalizowanej na obszarze terenu elementarnego.

2) Przy dokonywania podziałów nieruchomości obo-

wiązuje:

a) minimalna powierzchnia działki – 1200 m2;

b) dla obsługi komunikacyjnej wydzielenie dojazdu 

jako drogi wewnętrznej o szerokości pasa drogo-

wego: minimum 5,5 m, maksimum 8 m2;

c) maksymalna powierzchnia terenu podlegającego 

podziałowi przeznaczana pod drogi wewnętrzne: 

15%.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Ustala się, oznaczone na rysunku planu, nieprzekra-

czalne linie zabudowy:

a) w odległości 15 m od wschodniej granicy terenu 

elementarnego;

b) w odległości 19 m od południowej granicy terenu 

elementarnego;

c) w odległości 19 m od zachodniej granicy terenu 

elementarnego.

2) Obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchni 

biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni 

działki.

3) Ustala się maksymalny wskaźnik zainwestowania: 

20% powierzchni działki.

4) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania form 

zabudowy i kompozycji obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku mieszkalnego: 200 m2;

b) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku innego niż, o którym mowa w lit. a: 

800 m2;

c) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, 

ale nie więcej niż 9 m;

d) poziom posadowienia parteru budynków: 0,0 – 
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m nad poziom terenu.

4) Dla budynków lokalizowanych na fragmentach te-

renu elementarnego przylegających do pasów dro-

gowych oznaczonych na rysunku planu jako tereny 

elementarne: 39.KD-Z i 42.KD-D, oprócz warunków 

wskazanych w pkt 3, obowiązuje także:

a) forma dachu: dach dwuspadowy o kącie nachyle-

nia połaci dachowych: 38-43 stopni;

b) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona do 

naturalnych odcieni dachówki ceramicznej lub 

odcieni szarości;

c) usytuowanie budynków kalenicowo zgodnie z 

kierunkami oznaczonymi na rysunku planu.

4. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się wskaźnik potrzeb parkingowych: nie mniej 

niż 1 miejsce parkingowe na 2 zatrudnionych.

5. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Ustala się 0% jako wysokość stawki procentowej 

służącej naliczaniu opłaty wynikającej ze wzrostu 

wartości nieruchomości, o której mowa w przepisach 

o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym dla 

całego terenu elementarnego.

§ 14

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 07.MN uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: MN 

– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających 

w nich osób: urządzeniami budowlanymi, ogroda-

mi, budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz 

obiektami małej architektury.

2) Wyklucza się lokalizację:

a) zabudowy zagrodowej;

b) nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) spośród funkcji usługowych: usług publicznych;

d) obsługi komunikacji;

e) przemysłu nieuciążliwego.

3) Dopuszcza się, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. c i d, lokaliza-

cję zabudowy funkcji usługowych wraz z urządzenia-

mi budowlanymi oraz obiektami małej architektury. 

Funkcje usługowe stanowić mogą nie więcej niż 30% 

powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub 

budynek wolnostojący o powierzchni użytkowej nie 

większej niż 100 m2.

4) Dopuszcza się zachowanie istniejącej w dniu uchwa-

lenia planu zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Na obszarze terenu elementarnego element zagospo-

darowania przestrzennego istotny dla kształtowania 

ładu przestrzennego stanowią:

a) lokalizacja zabudowy wzdłuż ulic oznaczonych na 

rysunku planu jako tereny elementarne 39.KD-Z i 

42.KD-D;

b) spójny charakter kompozycyjno-krajobrazowy 

form zabudowy lokalizowanej na obszarze terenu 

elementarnego i w jego sąsiedztwie.

2) Przy lokalizacji zabudowy i kształtowaniu zagospo-

darowania działki obowiązuje zachowanie i twórcza 

kontynuacja elementów zagospodarowania prze-

strzennego, o których mowa w pkt 1.

3) Wyklucza się dokonywanie takich podziałów nie-

ruchomości, w wyniku których następuje zmiana 

zasad obsługi komunikacyjnej, a w szczególności 

konieczność wydzielenia nowych dróg, dojazdów.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchni 

biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni 

działki.

2) Ustala się maksymalny wskaźnik zainwestowania dla 

każdej działki budowlanej: 25%.

3) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania form 

zabudowy i kompozycji obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku: 250 m2, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3;

b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, 

ale nie więcej niż 9 m;

c) poziom posadowienia parteru budynków: 0,0 – 0,5 

m nad poziom terenu;

d) forma dachu: dach dwuspadowy o kącie nachyle-

nia połaci dachowych: 38-43 stopni;

e) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona do 

naturalnych odcieni dachówki ceramicznej lub 

odcieni szarości.

4) Obowiązuje usytuowanie budynków mieszkalnych 

kalenicowo zgodnie z kierunkami oznaczonymi na 

rysunku planu.

4. Ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego – 5:

1) W oznaczonym na rysunku planu historycznym bu-

dynku o walorach kulturowych ochroną obejmuje 

się historyczną kompozycję obiektu, a w szczegól-

ności:

a) bryłę,

b) formy architektoniczne,

c) dyspozycję ścian,

d) detal architektoniczny (w tym kształt okien i po-

działów stolarki okiennej),

e) kolorystykę i stosowane materiały.

  Wszelkie roboty budowlane dotyczące budynku 

objętego ochroną wymagają uzyskania uzgod-

nienia właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków w zakresie, o którym mowa w przepisach 

szczególnych.

5. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się następujące wskaźniki potrzeb parkingo-

wych:

a) dla budynków mieszkalnych: nie mniej niż 1 miej-

sce parkingowe na jedno mieszkanie;

b) dla obiektów usługowych: nie mniej niż 1 miejsce 

na 40 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub nie 

mniej niż 1 miejsce parkingowe na dwóch zatrud-

nionych.

6. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 15

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 08.MN uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: MN 

– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających 

w nich osób: urządzeniami budowlanymi, ogroda-

mi, budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz 

obiektami małej architektury.

2) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 
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na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.2.KDW dla drogi wewnętrznej – dojazdu do dzia-

łek.

3) Wyklucza się lokalizację:

a) zabudowy zagrodowej;

b) nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) funkcji usługowych;

d) obsługi komunikacji;

e) przemysłu nieuciążliwego.

4) Dopuszcza się zachowanie istniejącej w dniu uchwa-

lenia planu zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Na obszarze terenu elementarnego elementy zago-

spodarowania przestrzennego istotne dla kształto-

wania ładu przestrzennego stanowią:

a) lokalizacja zabudowy kształtującej pierzeję ulicy 

oznaczonej na rysunku planu jako teren elemen-

tarny 39.KD-Z, kalenicowo równolegle do osi tej 

ulicy;

b) spójny charakter kompozycyjno-krajobrazowy 

form zabudowy lokalizowanej na obszarze terenu 

elementarnego.

2) Przy lokalizacji zabudowy i kształtowaniu zagospo-

darowania działki obowiązuje zachowanie i twórcza 

kontynuacja elementów zagospodarowania prze-

strzennego, o których mowa w pkt 1.

3) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako wy-

dzielenie wewnętrzne 2.3. wyklucza się dokonywanie 

takich podziałów nieruchomości, w wyniku których 

następuje zmiana zasad obsługi komunikacyjnej, a 

w szczególności konieczność wydzielenia nowych 

dróg, dojazdów. Obowiązuje 1000 m2 jako minimalna 

powierzchnia nowo wydzielanych działek budowla-

nych.

4) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako 

wydzielenie wewnętrzne 2.4. przy dokonywania 

podziałów nieruchomości obowiązuje:

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 

1000 m2;

b) dla obsługi komunikacyjnej wydzielenie dojazdu 

jako drogi wewnętrznej o szerokości pasa drogo-

wego: minimum 5,5 m, maksimum 8 m2;

c) maksymalna powierzchnia terenu podlegającego 

podziałowi przeznaczana pod drogi wewnętrzne: 

15%;

d) dla działek budowlanych przylegających do pasa 

drogowego oznaczonego na rysunku planu jako 

teren elementarny 39.KD-Z minimalna szerokość 

frontu działki – 20 m.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Ustala się, oznaczone na rysunku planu, obowiązu-

jące linie zabudowy dla budynków mieszkalnych:

a) dla działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu 

numerem ewidencyjnym 129/3 należącej do obrę-

bu ewidencyjnego Grąbkowo – wyznaczoną przez 

istniejący w dniu uchwalenia planu budynek;

b) dla działek oznaczonych w dniu uchwalenia planu 

numerami ewidencyjnymi: 129/2 i 129/5 należą-

cych do obrębu ewidencyjnego Grąbkowo – w 

odległości 8 m od granicy pasa drogowego, ozna-

czonego na rysunku planu jako teren elementarny 

39.KD-Z;

c) dla działek oznaczonych w dniu uchwalenia planu 

numerami ewidencyjnymi: 129/2, 129/13, 129/14, 

129/15, 129/17, 129/18, 129/19, 129/22 i 129/24 

należących do obrębu ewidencyjnego Grąbkowo 

– wyznaczoną przez istniejące w dniu uchwalenia 

planu budynki mieszkalne;

d) dla działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu 

numerem ewidencyjnym 129/25 należącej do ob-

rębu ewidencyjnego Grąbkowo – w odległości 14 

m od granicy pasa drogowego, oznaczonego na 

rysunku planu jako teren elementarny 39.KD-Z.

2) Ustala się, oznaczoną na rysunku planu, nieprzekra-

czalną linię zabudowy w odległości 6 m od granic 

terenu elementarnego.

3) Obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchni 

biologicznie czynnej minimum 65% powierzchni 

działki.

4) Ustala się maksymalny wskaźnik zainwestowania dla 

każdej działki budowlanej: 25%.

5) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania form 

zabudowy i kompozycji obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku: 200 m2;

b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, 

ale nie więcej niż 9 m;

c) poziom posadowienia parteru budynków: 0,0 – 0,5 

m nad poziom terenu;

d) forma dachu: dach dwuspadowy o kącie nachyle-

nia połaci dachowych: 38-43 stopni;

e) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona do 

naturalnych odcieni dachówki ceramicznej lub 

odcieni szarości.

6) Na działkach przylegających do pasa drogowego, 

oznaczonego na rysunku planu jako teren elemen-

tarny 39.KD-Z obowiązuje usytuowanie budynków 

mieszkalnych kalenicowo zgodnie z kierunkami 

oznaczonymi na rysunku planu.

4. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się szerokość pasa drogowego ulicy oznaczo-

nej na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.2.KDW – zgodnie z rysunkiem planu w liniach roz-

graniczających działki oznaczonej w dniu uchwalenia 

planu numerem ewidencyjnym 129/4 należącej do 

obrębu ewidencyjnego Grąbkowo.

2) Obowiązuje urządzenie ulicy oznaczonej na rysunku 

planu jako wydzielenie wewnętrzne 1.2.KDW jako 

ciągu pieszo-jezdnego.

3) Ustala się wskaźnik potrzeb parkingowych: nie mniej 

niż 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie.

5. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, za wyjątkiem 

działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu nume-

rem ewidencyjnym 129/25 należącej do obrębu ewi-

dencyjnego Grąbkowo, dla której ustala się stawkę 

w wysokości 30%.

§ 16

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 09.MW uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu: MW – tereny 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z prze-

znaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich osób: 

urządzeniami budowlanymi, ogrodami, budynkami 

garażowymi i gospodarczymi oraz obiektami małej 
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architektury.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Na obszarze terenu elementarnego element zagospo-

darowania przestrzennego istotny dla kształtowania 

ładu przestrzennego stanowi lokalizacja budynków 

mieszkalnych wzdłuż drogi/ulicy oznaczonej na ry-

sunku planu jako teren elementarny 39-KD-Z.

2) Wyklucza się wprowadzanie nowych podziałów 

geodezyjnych.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Ustala się, oznaczoną na rysunku planu, obowiązu-

jącą linię zabudowy wyznaczoną przez istniejące w 

dniu uchwalenia planu budynki mieszkalne.

2) Obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchni 

biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni 

działki.

3) Ustala się maksymalny wskaźnik zainwestowania dla 

każdej działki budowlanej: 25%.

4) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania form 

zabudowy i kompozycji obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku: 260 m2;

b) maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje, 

ale nie więcej niż 10 m.

4. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się wskaźnik potrzeb parkingowych: nie mniej 

niż 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie.

5. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 17

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 10.U uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu U – 

tereny zabudowy funkcji usługowych wraz z urzą-

dzeniami budowlanymi, budynkami garażowymi i 

pomocniczymi oraz obiektami małej architektury.

2) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 1.2.E 

dla obiektów budowlanych i urządzeń elektroener-

getycznej infrastruktury technicznej.

3) Wyklucza się lokalizację:

a) zabudowy zagrodowej;

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

d) funkcji usługowych innych niż funkcje usług pu-

blicznych stanowiących zadania własne gminy w 

rozumieniu przepisów szczególnych;

e) obsługi komunikacji;

f) przemysłu nieuciążliwego.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Na obszarze terenu elementarnego elementy zago-

spodarowania przestrzennego istotne dla kształtowa-

nia ładu przestrzennego stanowią spójny charakter 

kompozycyjno-krajobrazowy form zabudowy lokali-

zowanej na obszarze terenu elementarnego.

2) Wyklucza się dokonywanie takich podziałów nie-

ruchomości, w wyniku których następuje zmiana 

zasad obsługi komunikacyjnej, a w szczególności 

konieczność wydzielenia nowych dróg, dojazdów.

3) Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obo-

wiązuje:

a) minimalna powierzchnia działki – 1200 m2;

b) minimalna szerokość frontu działki – 24 m.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Ustala się, oznaczoną na rysunku planu, obowiązu-

jącą linię zabudowy w odległości 13 m od granicy 

pasa drogowego, oznaczonego na rysunku planu 

jako teren elementarny 39.KD-Z.

2) Obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchni 

biologicznie czynnej minimum 50% powierzchni 

działki.

3) Ustala się maksymalny wskaźnik zainwestowania dla 

działki budowlanej: 30%.

4) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania form 

zabudowy i kompozycji obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku: 250 m2;

b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, 

ale nie więcej 9 m;

c) poziom posadowienia parteru budynków: 0,0 – 0,5 

m nad poziom terenu.

4. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się wskaźniki potrzeb parkingowych: nie mniej 

niż 1 miejsce parkingowe na 2 zatrudnionych.

5. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 18

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 11.R uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: R – 

tereny rolnicze.

2) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.2.RM dla terenów zabudowy zagrodowej wraz z 

przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich 

osób: urządzeniami budowlanymi, ogrodami, budyn-

kami garażowymi i gospodarczymi oraz obiektami 

małej architektury.

3) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenów oznaczonych 

na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 1.3.W 

dla obiektów budowlanych i urządzeń wodociągowej 

infrastruktury technicznej.

4) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 1.4.K 

dla obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury 

technicznej kanalizacji sanitarnej.

5) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.5.ZD dla ogrodów działkowych.

6) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.6.KDW dla drogi wewnętrznej wraz z placem do 

zawracania samochodów.

7) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.7.KDW dla drogi wewnętrznej.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:
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1) Na obszarze terenu elementarnego element zagospo-

darowania przestrzennego istotny dla kształtowania 

ładu przestrzennego stanowi lokalizacja zespołów 

zabudowy wzdłuż drogi/ulicy oznaczonej na rysunku 

planu jako teren elementarny 40.KD-L.

2) Wyklucza się dokonywanie takich podziałów nieru-

chomości, w wyniku których następuje zmiana zasad 

obsługi komunikacyjnej na terenach oznaczonych na 

rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 1.2.RM, 

a w szczególności konieczność wydzielenia nowych 

dróg, dojazdów.

3) Przy wydzielaniu nowych działek siedliskowych na 

terenie oznaczonym na rysunku planu jako wydzie-

lenie wewnętrzne 1.2.RM obowiązuje:

a) minimalna wielkość działki – 5000 m2;

b) minimalna szerokość frontu działki – 60 m.

4) Przy wydzielaniu nowych działek na terenie oznaczo-

nym na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.5.ZD obowiązuje minimalna wielkość działki – 300 

m2 i maksymalna wielkość działki – 500 m2.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały 

pobyt ludzi poza granicami terenu oznaczonego na 

rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 1.2.RM. 

Ustalenie nie dotyczy:

a) zabudowy związanej z funkcjonowaniem infra-

struktury technicznej lokalizowanej na terenach 

oznaczonych na rysunku planu jako wydzielenia 

wewnętrzne: 1.3.W, 1.4.K;

b) altan lokalizowanych na terenie oznaczonym 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.5.ZD.

2) Ustala się, oznaczone na rysunku planu, nieprzekra-

czalne linie zabudowy:

a) w odległości 12 m od granicy pasa drogowego, 

oznaczonego na rysunku planu jako teren elemen-

tarny 40.KD-L;

b) w odległości 52 m od granicy pasa drogowego, 

oznaczonego na rysunku planu jako teren elemen-

tarny 40.KD-L;

c) w odległości 10 m od granicy pasa drogowego, 

oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie 

wewnętrzne 1.6.KDW.

3) Dla działek położonych w granicach terenu oznaczo-

nego na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.2.RM obowiązuje:

a) zagospodarowanie jako powierzchni biologicznie 

czynnej minimum 80% powierzchni działki;

b) maksymalny wskaźnik zainwestowania: 10% po-

wierzchni działki.

4) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania form 

zabudowy i kompozycji obiektów lokalizowanych w 

granicach terenu oznaczonego na rysunku planu jako 

wydzielenie wewnętrzne 1.2.RM:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku: 200 m2;

b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, 

ale nie więcej niż 9 m;

c) poziom posadowienia parteru budynków: 0,0 – 0,5 

m nad poziom terenu;

d) forma dachu: dach dwuspadowy o kącie nachyle-

nia połaci dachowych: 38-43 stopni;

e) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona 

do naturalnych odcieni dachówki ceramicznej i 

odcieni szarości.

5) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania formy 

architektonicznej altan lokalizowanych w granicach 

terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzie-

lenie wewnętrzne 1.5.ZD:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

obiektu: 35 m2;

b) maksymalna wysokość obiektu: 5 m.

6) Na działkach przylegających do pasa drogowego, 

oznaczonego na rysunku planu jako teren elemen-

tarny 40.KD-L obowiązuje usytuowanie budynków 

mieszkalnych kalenicowo zgodnie z kierunkami 

oznaczonymi na rysunku planu.

4. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Dla drogi/ulicy oznaczonej na rysunku planu jako 

wydzielenie wewnętrzne 1.6.KDW ustala się:

a) przebieg pasa drogowego po działce oznaczonej 

w dniu uchwalenia planu w ewidencji gruntów 

numerem 129/21w obrębie ewidencyjnym Grąb-

kowo, i po częściach działek oznaczonych w dniu 

uchwalenia planu w ewidencji gruntów numera-

mi: 129/20, 129/25 i 131 w obrębie ewidencyjnym 

Grąbkowo;

b) szerokość pasa drogowego – w oznaczonych na 

rysunku planu liniach rozgraniczających;

c) wymiary placu do zawracania samochodów: 12,5 

x 12,5 m.

2) Dla drogi/ulicy oznaczonej na rysunku planu jako 

wydzielenie wewnętrzne 1.7.KDW ustala się:

a) przebieg pasa drogowego po działce oznaczonej 

w dniu uchwalenia planu w ewidencji gruntów nu-

merem 124, w obrębie ewidencyjnym Grąbkowo, 

i po części działki oznaczonej w dniu uchwalenia 

planu w ewidencji gruntów numerem 125, w ob-

rębie ewidencyjnym Grąbkowo;

b) szerokość pasa drogowego – w oznaczonych na 

rysunku planu liniach rozgraniczających.

3) Obowiązuje urządzenie dróg/ulic wewnętrznych 

oznaczonych na rysunku planu jako wydzielenia 

wewnętrzne 1.6.KDW i 1.7.KDW jako ciągów pieszo-

jezdnych.

4) Ustala się następujące wskaźniki potrzeb parkingo-

wych:

a) dla budynków mieszkalnych: nie mniej niż 1 miej-

sce parkingowe na jedno mieszkanie;

b) w gospodarstwach agroturystycznych: nie mniej 

niż 1 miejsce na pokój.

5. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 19

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 12.R uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu: R – tereny 

rolnicze.

2. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały 

pobyt ludzi.

3. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 
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zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 20

  Dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku 

planu 13.ZL i 14.ZL uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu: ZL – tereny 

lasów.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Zakaz dokonywania podziałów nieruchomości.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały 

pobyt ludzi.

2) Obowiązuje zagospodarowanie 100% powierzchni 

działki, jako powierzchni biologicznie czynnej.

4. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 21

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 15.R uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: R – 

tereny rolnicze.

2) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenów oznaczonych 

na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 

1.2.KDW dla dróg wewnętrznych – dojazdów do 

pól.

3) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenów oznaczonych 

na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 

1.3.WS dla wód powierzchniowych śródlądowych, 

stanowiących kanał melioracji podstawowych.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Obowiązuje zachowanie swobodnego dostępu do 

kanału melioracji podstawowych oznaczonego na 

rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 1.3.WS 

zgodnie z przepisami szczególnymi.

2) W pasie o szerokości 15 m od brzegu kanału melio-

racji podstawowych, oznaczonego na rysunku planu 

jako wydzielenia wewnętrzne 1.3.WS wyklucza się, 

bez uzgodnienia z właściwym zarządcą tego kanału, 

prowadzenie działań inwestycyjnych i wprowadzanie 

nasadzeń krzewów i drzew.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały 

pobyt ludzi.

4. Ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego – 5:

1) Ochroną obejmuje się obszary położone w grani-

cach oznaczonej na rysunku planu strefy ochrony 

archeologicznej W II – częściowej ochrony archeolo-

giczno – konserwatorskiej, obejmującej stanowiska 

archeologiczne posiadające istotne wartości dla 

dziedzictwa kulturowego gminy i budujące jej lokalną 

tożsamość. Jest to strefa oznaczona nr 6 obejmująca 

stanowisko o Nr AZP 9-33/22 m. 4, stanowiące cmen-

tarzysko i osadę z okresu kultury oksywsko-wielbar-

skiej – położona na części działki oznaczonej w dniu 

uchwalenia planu numerem ewidencyjnym 99/4, 

należącej do obrębu ewidencyjnego Grąbkowo.

2) Dla terenów położonych w granicach oznaczonej na 

rysunku planu strefy ochrony archeologicznej W II 

ustala się obowiązek:

a) przeprowadzenia na obszarach płaskich stanowisk 

(w zasięgu ich występowania) archeologicznych 

badań ratowniczych wyprzedzających proces 

zainwestowania terenu związany z pracami ziem-

nymi. Zakres niezbędnych do wykonania badań 

archeologicznych określa inwestorowi wojewódz-

ki konserwator zabytków w wydanym na jego 

wniosek pozwoleniu (na zasadach określonych 

przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami). Po zakończeniu 

badań archeologicznych teren może być trwale 

zainwestowany; 

b) uzgodnienia wszystkich planów i projektów obej-

mujących obszar strefy z wojewódzkim konserwa-

torem zabytków.

3) Ochroną obejmuje się obszary położone w grani-

cach oznaczonej na rysunku planu strefy ochrony 

archeologicznej W III – ograniczonej ochrony arche-

ologiczno – konserwatorskiej, obejmującej stanowi-

ska archeologiczne o mniejszej lub nierozpoznanej 

wartości dla dziedzictwa kulturowego gminy. Jest to 

strefa oznaczona nr 11 obejmująca stanowisko o Nr 

AZP 9-33/24 m. 14, stanowiące osadę z okresu kultury 

pucharów lejkowatych i kultury łużycko-pomorskiej 

– położona na częściach działek oznaczonych w dniu 

uchwalenia planu numerami ewidencyjnymi: 106, 

122/2 i 123, należących do obrębu ewidencyjnego 

Grąbkowo.

4) Dla terenów położonych w granicach oznaczonej na 

rysunku planu strefy ochrony archeologicznej W III 

ustala się:

a) wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk 

archeologicznych badań interwencyjnych o cha-

rakterze nadzoru archeologicznego nad pracami 

ziemnymi realizowanego w trakcie procesu inwe-

stycyjnego. w Zakres niezbędnych do wykonania 

badań archeologicznych określa inwestorowi 

wojewódzki konserwator zabytków w wydanym 

na jego wniosek pozwoleniu (na zasadach okre-

ślonych przepisami szczególnymi dotyczącymi 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami);

b) po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk 

archeologicznych na podstawie wyników arche-

ologicznych badań interwencyjnych, w szczegól-

nych przypadkach, może być niezbędne przepro-

wadzenie archeologicznych badań ratowniczych, 

w zakresie określonym inwestorowi pozwoleniem 

wojewódzkiego konserwatora zabytków (na 

zasadach określonych przepisami szczególnymi 

dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad za-

bytkami). Po zakończeniu badań archeologicznych 

teren będzie mógł być trwale zainwestowany;

c) obowiązek uzgodnienia wszystkich planów i pro-

jektów dotyczących terenów wyznaczonej strefy 

z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

5. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się szerokość pasów drogowych dróg/ulic 

oznaczonych na rysunku planu jako wydzielenia 

wewnętrzne 1.2.KDW – zgodnie z rysunkiem planu 

w liniach rozgraniczających działek oznaczonych, 

w dniu uchwalenia planu, w ewidencji gruntów 

numerami: 82, 100 i 110 w obrębie ewidencyjnym 

Grąbkowo.

2) Drogi wewnętrzne, o których mowa w pkt 1 stanowią 
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dojazdy do pól.

3) Zakaz lokalizacji nowych zjazdów z drogi/ulicy ozna-

czonej na rysunku planu jako teren elementarny 

39.KD-Z.

6. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 22

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 16.PG uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenia terenu: PG – 

tereny eksploatacji kopalin.

2) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.2.KDW dla drogi wewnętrznej.

3) Dopuszcza się lokalizację budowli i urządzeń niezbęd-

nych do funkcjonowania terenu eksploatacji kopalin, 

takich jak:

a) obiekty zaplecza administracyjnego;

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

c) drogi dojazdowe, miejsca postojowe, place.

4) Zakaz lokalizacji innej zabudowy niż wskazana w pkt 

3.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Obowiązuje prowadzenie eksploatacji kopalin w 

sposób niepowodujący zagrożeń dla funkcjonowania 

dróg/ulic położonych na terenie elementarnym lub 

w jego sąsiedztwie.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Ustala się maksymalna wysokość zabudowy: 2 kon-

dygnacje, ale nie więcej niż 9 m.

4. Ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – 4:

1) Sposób eksploatacji i zagospodarowanie terenu musi 

uwzględniać zabezpieczenie przed zagrożeniami 

zanieczyszczenia wód i gruntu.

2) Teren po zakończeniu eksploatacji należy zrekulty-

wować zgodnie z przepisami szczególnymi.

5. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjne – 7:

1) Ustala się szerokość pasa drogowego drogi/ulicy 

oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie 

wewnętrzne 1.2.KDW – w liniach rozgraniczających 

działki oznaczonej, w dniu uchwalenia planu, w 

ewidencji gruntów numerem 141 w obrębie ewiden-

cyjnym Grąbkowo.

2) Obowiązuje obsługa komunikacyjna terenu eksplo-

atacji kopalin poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.2.KDW.

3) Wyklucza się lokalizację zjazdów z terenu eksploatacji 

kopalin na drogi inne niż wskazane w pkt 2.

6. Ustalenia dotyczące zagospodarowania tymczasowego 

i ustalenia inne – 9:

1) Eksploatację kopalin dopuszcza się wyłącznie po 

uzyskaniu niezbędnych: zgód, pozwoleń i koncesji, 

zgodnie z przepisami szczególnymi.

7. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 23

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 17.PG uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenia terenu: PG – 

tereny eksploatacji kopalin.

2) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.2.KDW dla drogi wewnętrznej.

3) Dopuszcza się lokalizację budowli i urządzeń niezbęd-

nych do funkcjonowania terenu eksploatacji kopalin, 

takich jak:

a) obiekty zaplecza administracyjnego;

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

c) drogi dojazdowe, miejsca postojowe, place.

4) Zakaz lokalizacji innej zabudowy niż wskazana 

w pkt 3.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Obowiązuje prowadzenie eksploatacji kopalin w 

sposób niepowodujący zagrożeń dla funkcjonowania 

dróg/ulic położonych na terenie elementarnym lub 

w jego sąsiedztwie.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Ustala się maksymalna wysokość zabudowy: 2 kon-

dygnacje, ale nie więcej niż 9 m.

4. Ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – 4:

1) Sposób eksploatacji i zagospodarowanie terenu musi 

uwzględniać zabezpieczenie przed zagrożeniami 

zanieczyszczenia wód i gruntu.

2) Teren po zakończeniu eksploatacji należy zrekulty-

wować zgodnie z przepisami szczególnymi.

5. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjne – 7:

1) Ustala się szerokość pasa drogowego drogi/ulicy 

oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie 

wewnętrzne 1.2.KDW – w liniach rozgraniczających 

działki oznaczonej, w dniu uchwalenia planu, w 

ewidencji gruntów numerem 146 w obrębie ewiden-

cyjnym Grąbkowo.

2) Obowiązuje obsługa komunikacyjna terenu eksplo-

atacji kopalin poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.2.KDW.

3) Wyklucza się lokalizację zjazdów z terenu eksploatacji 

kopalin na drogi inne niż wskazane w pkt 2.

6. Ustalenia dotyczące zagospodarowania tymczasowego 

i ustalenia inne – 9:

1) Eksploatację kopalin dopuszcza się wyłącznie po 

uzyskaniu niezbędnych: zgód, pozwoleń i koncesji, 

zgodnie z przepisami szczególnymi.

7. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 24

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 18.R uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: R – 
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tereny rolnicze.

2) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenów oznaczonych 

na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 

1.2.RM dla terenów zabudowy zagrodowej wraz z 

przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich 

osób: urządzeniami budowlanymi, ogrodami, budyn-

kami garażowymi i gospodarczymi oraz obiektami 

małej architektury.

3) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenów oznaczonych 

na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 

1.3.KDW dla dróg wewnętrznych – dojazdów do 

pól.

4) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.4.WS dla wód powierzchniowych śródlądowych 

– rzeki Darżynki, stanowiących kanał melioracji pod-

stawowych.

5) Dopuszcza się realizację budowli i urządzeń nie-

zbędnych do pomiarów parametrów wiatru pod 

warunkiem zachowania granicznych powierzchni 

gruntów chronionych, niewymagających uzyskania 

zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele 

nierolnicze i nieleśne, o których mowa w przepisach 

szczególnych.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Na obszarze terenu elementarnego elementy zago-

spodarowania przestrzennego istotne dla kształto-

wania ładu przestrzennego stanowią:

a) lokalizacja zespołów zabudowy wzdłuż drogi/ulicy 

oznaczonej na rysunku planu jako teren elemen-

tarny 40.KD-L;

b) rozproszony układ zespołów zabudowy umożli-

wiający wgląd z drogi/ulicy oznaczonej na rysunku 

planu jako teren elementarny 40.KD-L, na obszary 

otwartego krajobrazu na terenie elementarnym 

18.R;

c) zachowanie tradycyjnego otwartego krajobrazu 

rolniczego.

2) Przy lokalizacji zabudowy i kształtowaniu zagospo-

darowania działek obowiązuje zachowanie i twórcza 

kontynuacja elementów zagospodarowania prze-

strzennego, o których mowa w pkt 1.

3) Wyklucza się dokonywanie takich podziałów nieru-

chomości, w wyniku których następuje zmiana zasad 

obsługi komunikacyjnej na terenach oznaczonych na 

rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 1.2.RM 

a w szczególności konieczność wydzielenia nowych 

dróg, dojazdów.

4) Przy wydzielaniu nowych działek siedliskowych obo-

wiązuje:

a) minimalna wielkość fragmentu działki położonego 

w granicach wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM – 

2000 m2;

b) minimalna szerokość frontu działki położonej w 

granicach wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM – 30 

m.

5) Obowiązuje zachowanie swobodnego dostępu do 

kanału melioracji podstawowych oznaczonego na 

rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 1.4.WS 

zgodnie z przepisami szczególnymi.

6) W pasie o szerokości 15 m od brzegu kanału melio-

racji podstawowych, oznaczonego na rysunku planu 

jako wydzielenie wewnętrzne 1.4.WS wyklucza się, 

bez uzgodnienia z właściwym zarządcą tego kanału, 

prowadzenie działań inwestycyjnych i wprowadzanie 

nasadzeń krzewów i drzew.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały 

pobyt ludzi poza granicami terenów oznaczonych 

na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 

1.2.RM.

2) Ustala się, oznaczone na rysunku planu, nieprzekra-

czalne linie zabudowy:

a) dla działek oznaczonych w dniu uchwalenia planu 

numerami ewidencyjnymi 145/1, 145/2, 147, 148/2, 

148/3, 148/5 i 148/6, należących do obrębu ewiden-

cyjnego Grąbkowo – w odległości 14 m od granicy 

pasa drogowego, oznaczonego na rysunku planu 

jako teren elementarny 40.KD-L;

b) dla działek oznaczonych w dniu uchwalenia planu 

numerami ewidencyjnymi 152/1 i 152/2 należących 

do obrębu ewidencyjnego Grąbkowo – w odległo-

ści 11 m od granicy pasa drogowego, oznaczo-

nego na rysunku planu jako teren elementarny 

40.KD-L.

3) Obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchni 

biologicznie czynnej minimum 75% powierzchni 

tej części działki, która położona jest w granicach 

wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM.

4) Ustala się maksymalny wskaźnik zainwestowania: 

15% powierzchni tej części działki, która położona jest 

w granicach wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM.

5) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania form 

zabudowy i kompozycji obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku: 200 m2;

b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, 

ale nie więcej niż 9 m;

c) poziom posadowienia parteru budynków: 0,0 – 0,5 

m nad poziom terenu;

d) forma dachu: dach dwuspadowy o kącie nachyle-

nia połaci dachowych: 38-43 stopni;

e) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona 

do naturalnych odcieni dachówki ceramicznej i 

odcieni szarości.

6) Obowiązuje usytuowanie budynków mieszkalnych 

kalenicowo zgodnie z kierunkami oznaczonymi na 

rysunku planu.

4. Ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego – 5:

1) W oznaczonych na rysunku planu historycznych bu-

dynkach o walorach kulturowych ochroną obejmuje 

się historyczną kompozycję obiektu, a w szczególno-

ści:

a) bryłę,

b) formy architektoniczne,

c) dyspozycję ścian,

d) detal architektoniczny (w tym kształt okien i po-

działów stolarki okiennej),

e) kolorystykę i stosowane materiały.

Wszelkie roboty budowlane dotyczące budynków objętych 

ochroną wymagają uzyskania uzgodnienia właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie, o 

którym mowa w przepisach szczególnych.

2) Ochroną obejmuje się obszary położone w grani-

cach oznaczonej na rysunku planu strefy ochrony 

archeologicznej W I – pełnej ochrony archeologiczno 

– konserwatorskiej, obejmującej stanowiska arche-

ologiczne o własnej formie krajobrazowej o znaczą-

cych regionalnych i ponadregionalnych wartościach 

kulturowych. Jest to strefa oznaczona nr 1 obejmu-

jąca stanowisko o Nr AZP 9-33/47 m. 7, stanowiące 

cmentarzysko kurhanowe z okresu kultury łużyckiej 
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– położona na częściach działek oznaczonych w dniu 

uchwalenia planu numerami ewidencyjnymi:

a) 148/4 i 149 należących do obrębu ewidencyjnego 

Grąbkowo;

b) 4 należącej do obrębu ewidencyjnego Darżyno.

3) Dla terenów położonych w granicach oznaczonej na 

rysunku planu strefy ochrony archeologicznej W I 

ustala się:

a) wymóg uzgodnienia wszystkich planów i projek-

tów dotyczących terenów wyznaczonych stref z 

wojewódzkim konserwatorem zabytków, przy 

czym wojewódzki konserwator zabytków może 

nałożyć zakaz lokalizacji wszelkich inwestycji na 

terenach stanowisk o własnej formie krajobrazo-

wej i na obszarach bezpośrednio do nich przyle-

gających;

b) uczytelnienie i ekspozycję w krajobrazie gminy 

stanowisk posiadających własną formę krajobra-

zową;

c) adaptację i włączenie w strukturę funkcjonalną 

gminy wartościowych elementów gminnego 

dziedzictwa archeologicznego.

4) Ochroną obejmuje się obszary położone w granicach 

oznaczonych na rysunku planu stref ochrony arche-

ologicznej W II – częściowej ochrony archeologicz-

no – konserwatorskiej, obejmujących stanowiska 

archeologiczne posiadające istotne wartości dla 

dziedzictwa kulturowego gminy i budujące jej lokalną 

tożsamość:

a) strefa oznaczona nr 4 obejmująca stanowisko o 

Nr AZP 9-33/46 m. 8, stanowiące osadę z okresu 

kultury łużycko-pomorskiej – położona na części 

działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu nu-

merem ewidencyjnym 5, należącej do obrębu 

ewidencyjnego Darżyno;

b) strefa oznaczona nr 4 obejmująca stanowisko o 

Nr AZP 9-33/13 m. 3, stanowiące cmentarzysko z 

okresu wczesnego średniowiecza – położona na 

częściach działek oznaczonych w dniu uchwale-

nia planu numerami ewidencyjnymi: 147, 148/5 

i 148/6, należących do obrębu ewidencyjnego 

Grąbkowo;

c) strefa oznaczona nr 5 obejmująca stanowisko o 

Nr AZP 9-33/45 m. 23, stanowiące obozowisko i 

osadę z okresów: mezolitu, neolitu, wczesnego 

średniowiecza i późnego średniowiecza – poło-

żona na częściach działek oznaczonych w dniu 

uchwalenia planu numerami ewidencyjnymi: 7, 

63, 74 i 75, należących do obrębu ewidencyjnego 

Darżyno;

d) strefa oznaczona nr 6 obejmująca stanowisko o 

Nr AZP 9-33/22 m. 4, stanowiące cmentarzysko 

i osadę z okresu kultury oksywsko-wielbarskiej 

– położona na części działki oznaczonej w dniu 

uchwalenia planu numerem ewidencyjnym 7, 

należącej do obrębu ewidencyjnego Darżyno i na 

części działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu 

numerem ewidencyjnym 133, należącej do obrębu 

ewidencyjnego Grąbkowo;

e) strefa oznaczona nr 7 obejmująca stanowisko o 

Nr AZP 9-33/23 m. 6, stanowiące cmentarzysko 

i osadę z okresu kultury pomorskiej i kultury 

oksywsko-wielbarskiej – położona na częściach 

działek oznaczonych w dniu uchwalenia planu 

numerami ewidencyjnymi: 5 i 7, należących do 

obrębu ewidencyjnego Darżyno i na częściach 

działek oznaczonych w dniu uchwalenia planu 

numerami ewidencyjnymi: 136 i 147, należących 

do obrębu ewidencyjnego Grąbkowo;

f) strefa oznaczona nr 8 obejmująca stanowisko o 

Nr AZP 9-33/48 m. 9, stanowiące osadę z okresu 

kultury pomorskiej i kultury oksywskiej – położona 

na częściach działek oznaczonych w dniu uchwale-

nia planu numerami ewidencyjnymi: 4, 6, 63 i 73, 

należących do obrębu ewidencyjnego Darżyno;

g) strefa oznaczona nr 8 obejmująca stanowisko o 

Nr AZP 9-33/26 m. 21, stanowiące osadę z okresu 

kultury oksywskiej i wczesnego średniowiecza – 

położona na częściach działek oznaczonych w dniu 

uchwalenia planu numerami ewidencyjnymi: 136, 

144, 146 i 147, należących do obrębu ewidencyj-

nego Grąbkowo;

h) strefa obejmująca stanowisko o Nr AZP 9-33/49 m. 

24, stanowiące osadę z okresu schyłkowego neoli-

tu, wczesnego brązu i wczesnego średniowiecza – 

położona na częściach działek oznaczonych w dniu 

uchwalenia planu numerami ewidencyjnymi: 3 i 4, 

należących do obrębu ewidencyjnego Darżyno;

i)  strefa obejmująca stanowisko o Nr AZP 9-33/51 m. 

10, stanowiące obozowisko z okresu schyłkowego 

neolitu i wczesnego brązu – położona na częściach 

działek oznaczonych w dniu uchwalenia planu 

numerami ewidencyjnymi: 68 i 156/2, należących 

do obrębu ewidencyjnego Darżyno;

j)  strefa obejmująca stanowisko o Nr AZP 9-33/50 

m. 25, stanowiące osadę z okresu schyłkowego 

neolitu, wczesnego brązu i wczesnego średniowie-

cza – położona na częściach działek oznaczonych w 

dniu uchwalenia planu numerami ewidencyjnymi: 

63, 65, 66 i 156/2, należących do obrębu ewiden-

cyjnego Darżyno.

5) Dla terenów położonych w granicach oznaczonych 

na rysunku planu stref ochrony archeologicznej W 

II ustala się obowiązek:

a) przeprowadzenia na obszarach płaskich stanowisk 

(w zasięgu ich występowania) archeologicznych 

badań ratowniczych wyprzedzających proces 

zainwestowania terenu związany z pracami ziem-

nymi. Zakres niezbędnych do wykonania badań 

archeologicznych określa inwestorowi wojewódz-

ki konserwator zabytków w wydanym na jego 

wniosek pozwoleniu (na zasadach określonych 

przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami). Po zakończeniu 

badań archeologicznych teren może być trwale 

zainwestowany; 

b) uzgodnienia wszystkich planów i projektów obej-

mujących obszar strefy z wojewódzkim konserwa-

torem zabytków.

6) Ochroną obejmuje się obszary położone w grani-

cach oznaczonych na rysunku planu stref ochrony 

archeologicznej W III – ograniczonej ochrony arche-

ologiczno – konserwatorskiej, obejmującej stanowi-

ska archeologiczne o mniejszej lub nierozpoznanej 

wartości dla dziedzictwa kulturowego gminy:

a) strefa oznaczona nr 22 obejmująca stanowisko o 

Nr AZP 9-33/44 m. 23, stanowiące obozowisko z 

okresu kultury pucharów lejkowatych – położona 

na części działki oznaczonej w dniu uchwalenia 

planu numerem ewidencyjnym 7, należącej do 

obrębu ewidencyjnego Darżyno;

b) strefa oznaczona nr 23 obejmująca stanowisko 

o Nr AZP 9-33/53 m. 27, stanowiące obozowisko 

z okresu neolitu – położona na części działki 
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oznaczonej w dniu uchwalenia planu numerem 

ewidencyjnym 156/2, należącej do obrębu ewi-

dencyjnego Darżyno;

c) strefa obejmująca stanowisko o Nr AZP 9-33/25 m. 

15, stanowiące osadę z okresu kultury pucharów 

lejkowatych i kultury łużycko-pomorskiej – po-

łożona na częściach działek oznaczonych w dniu 

uchwalenia planu numerami ewidencyjnymi: 

140 i 144, należących do obrębu ewidencyjnego 

Grąbkowo.

7) Dla terenów położonych w granicach oznaczonych 

na rysunku planu stref ochrony archeologicznej W 

III ustala się:

a) wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk 

archeologicznych badań interwencyjnych o cha-

rakterze nadzoru archeologicznego nad pracami 

ziemnymi realizowanego w trakcie procesu inwe-

stycyjnego. w Zakres niezbędnych do wykonania 

badań archeologicznych określa inwestorowi 

wojewódzki konserwator zabytków w wydanym 

na jego wniosek pozwoleniu (na zasadach okre-

ślonych przepisami szczególnymi dotyczącymi 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami);

b) po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk 

archeologicznych na podstawie wyników arche-

ologicznych badań interwencyjnych, w szczegól-

nych przypadkach, może być niezbędne przepro-

wadzenie archeologicznych badań ratowniczych, 

w zakresie określonym inwestorowi pozwoleniem 

wojewódzkiego konserwatora zabytków (na 

zasadach określonych przepisami szczególnymi 

dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad za-

bytkami). Po zakończeniu badań archeologicznych 

teren będzie mógł być trwale zainwestowany;

c) obowiązek uzgodnienia wszystkich planów i pro-

jektów dotyczących terenów wyznaczonej strefy 

z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

5. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się szerokość pasów drogowych dróg/ulic 

oznaczonych na rysunku planu jako wydzielenia 

wewnętrzne 1.3.KDW – zgodnie z rysunkiem planu 

w liniach rozgraniczających działek oznaczonych, w 

dniu uchwalenia planu, w ewidencji gruntów nume-

rami:

a) 146 w obrębie ewidencyjnym Grąbkowo,

b) 8, 63, 72, 82, 86, 126, 156/1, 159, 162, w obrębie 

ewidencyjnym Darżyno.

2) Drogi wewnętrzne, o których mowa w pkt 1 stano-

wią dojazdy do pól. Dopuszcza się ich utwardzenie 

wyłącznie na odcinkach przylegającym do terenów 

oznaczonych na rysunku planu jako wydzielenia 

wewnętrzne 1.2.RM.

3) Zakaz lokalizacji nowych zjazdów z drogi/ulicy ozna-

czonej na rysunku planu jako teren elementarny 

39.KD-Z.

4) Ustala się następujące wskaźniki potrzeb parkingo-

wych:

a) dla budynków mieszkalnych: nie mniej niż 1 miej-

sce parkingowe na jedno mieszkanie;

b) w gospodarstwach agroturystycznych: nie mniej 

niż 1 miejsce na pokój.

6. Ustalenia dotyczące zagospodarowania tymczasowego 

i ustalenia inne – 9:

1) Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako 

wydzielenie wewnętrzne 9.1 dopuszcza się budowę 

tymczasowych zjazdów z dróg publicznych lub po-

szerzenie zjazdów istniejących, pod warunkiem uzy-

skania zgody właściwego zarządcy drogi, na potrzeby 

prowadzenia robót budowlanych i montażowych 

związanych z realizacją elektrowni wiatrowych. Po 

zakończeniu robót budowlanych i montażowych obo-

wiązuje przywrócenie stanu pierwotnego terenu.

2) Po uzgodnieniu z właścicielem gruntów i właściwym 

zarządcą drogi publicznej dopuszcza się, jeżeli wy-

magają tego względy użytkowe obsługi elektrowni 

wiatrowych, możliwość pozostawienia urządzonych 

w trakcie realizacji parku wiatrowego dojazdów i 

placów technicznych, oraz zjazdów, o których mowa 

w pkt 1.

3) Obowiązuje wyposażenie urządzeń niezbędnych do 

pomiarów parametrów wiatru o wysokości 100 m i 

więcej w:

a) oznakowanie i oświetlenie zgodnie z przepisami 

szczególnymi,

b) instalację odgromową.

7. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 25

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 19.MN uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: MN – 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 1.2.E 

dla obiektów budowlanych i urządzeń elektroener-

getycznej infrastruktury technicznej.

3) Wyklucza się lokalizację:

a) zabudowy zagrodowej;

b) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) spośród funkcji usługowych: usług publicznych;

d) obsługi komunikacji;

e) przemysłu nieuciążliwego.

4) Dopuszcza się, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. c i d, lokaliza-

cję zabudowy funkcji usługowych wraz z urządzenia-

mi budowlanymi oraz obiektami małej architektury. 

Funkcje usługowe stanowić mogą nie więcej niż 30% 

powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub 

budynek wolnostojący o powierzchni użytkowej nie 

większej niż 100 m2.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Na obszarze terenu elementarnego elementy zago-

spodarowania przestrzennego istotne dla kształto-

wania ładu przestrzennego stanowią:

a) lokalizacja zespołów zabudowy wzdłuż drogi/ulicy 

oznaczonej na rysunku planu jako teren elemen-

tarny 40.KD-L;

b) rozproszony układ zespołów zabudowy umożli-

wiający wgląd z drogi/ulicy oznaczonej na rysunku 

planu jako teren elementarny 40.KD-L, na obszary 

otwartego krajobrazu na terenie elementarnym 

18.R.

2) Przy lokalizacji zabudowy i kształtowaniu zagospo-

darowania działki obowiązuje zachowanie i twórcza 

kontynuacja elementów zagospodarowania prze-

strzennego, o których mowa w pkt 1.

3) Wyklucza się dokonywanie takich podziałów nieru-

chomości, w wyniku których następuje zmiana zasad 
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obsługi, a w szczególności konieczność wydzielenia 

nowych dróg, dojazdów.

4) Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obo-

wiązuje:

a) minimalna wielkość fragmentu działki położone-

go w granicach terenu elementarnego 19.MN – 

2000 m2;

b) minimalna szerokość frontu działki – 30 m.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Ustala się, oznaczoną na rysunku planu, nieprze-

kraczalną linię zabudowy – w odległości 14 m od 

granicy pasa drogowego, oznaczonego na rysunku 

planu jako teren elementarny 40.KD-L.

2) Obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchni 

biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni 

działki.

3) Ustala się maksymalny wskaźnik zainwestowania dla 

każdej działki budowlanej: 20%.

4) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania form 

zabudowy i kompozycji obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku: 240 m2;

b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, 

ale nie więcej niż 9 m;

c) poziom posadowienia parteru budynków: 0,0 – 0,5 

m nad poziom terenu;

d) forma dachu: dach wielospadowy o kącie nachy-

lenia połaci dachowych: 38 – 43 stopni;

e) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona 

do naturalnych odcieni dachówki ceramicznej i 

odcieni szarości.

5) Obowiązuje usytuowanie budynków mieszkalnych 

kalenicowo zgodnie z kierunkami oznaczonymi na 

rysunku planu.

4. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się następujące wskaźniki potrzeb parkingo-

wych:

a) dla budynków mieszkalnych: nie mniej niż 1 miej-

sce parkingowe na jedno mieszkanie;

b) dla obiektów usługowych: nie mniej niż 1 miejsce 

na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu lub nie 

mniej niż 1 miejsce parkingowe na dwóch zatrud-

nionych.

5. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 30% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 26

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 20.PG uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się ścisłe przeznaczenia terenu: PG – tereny 

eksploatacji kopalin, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2.

2) Dopuszcza się lokalizację budowli i urządzeń niezbęd-

nych do funkcjonowania terenu eksploatacji kopalin, 

takich jak:

a) obiekty zaplecza administracyjnego;

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

c) drogi dojazdowe, miejsca postojowe, place.

3) Zakaz lokalizacji innej zabudowy niż wskazana 

w pkt 2.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Obowiązuje prowadzenie eksploatacji kopalin w 

sposób niepowodujący zagrożeń dla funkcjonowania 

dróg/ulic położonych na terenie elementarnym lub 

w jego sąsiedztwie.

2) Obowiązuje zachowanie swobodnego dostępu do 

kanału melioracji podstawowych oznaczonego na 

rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 1.4.WS 

na terenie elementarnym 18.R, zgodnie z przepisami 

szczególnymi.

3) W pasie o szerokości 15 m od brzegu kanału melio-

racji podstawowych, oznaczonego na rysunku planu 

jako wydzielenie wewnętrzne 1.4.WS na terenie 

elementarnym 18.R wyklucza się, bez uzgodnienia 

z właściwym zarządcą tego kanału, prowadzenie 

działań inwestycyjnych i wprowadzanie nasadzeń 

krzewów i drzew.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Ustala się maksymalna wysokość zabudowy: 2 kon-

dygnacje, ale nie więcej niż 9 m.

4. Ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – 4:

1) Sposób eksploatacji i zagospodarowanie terenu musi 

uwzględniać zabezpieczenie przed zagrożeniami 

zanieczyszczenia wód i gruntu.

2) Teren po zakończeniu eksploatacji należy zrekulty-

wować w kierunku wodnym – stawy rybne, zgodnie 

z przepisami szczególnymi.

5. Ustalenia dotyczące zagospodarowania tymczasowego 

i ustalenia inne – 9:

1) Eksploatację kopalin dopuszcza się wyłącznie po 

uzyskaniu niezbędnych: zgód, pozwoleń i koncesji, 

zgodnie z przepisami szczególnymi.

6. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 27

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 21.EE, 22.EE, 25.EE, 26.EE, 30.EE, 34.EE uchwala się 

ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu: EE – tereny 

lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z dojazdami, 

instalacjami i urządzeniami budowlanymi niezbęd-

nymi dla funkcjonowania parku wiatrowego.

2) Dopuszcza się realizację budowli i urządzeń niezbęd-

nych do pomiarów parametrów wiatru.

3) Wyklucza się realizację obiektów budowlanych nie-

związanych z funkcjonowaniem parku wiatrowego.

4) Na terenach stanowiących w dniu uchwalenia planu 

działki rolne, poza obszarami niezbędnymi pod loka-

lizację elektrowni wiatrowych wraz dojazdami, placa-

mi manewrowymi i innymi urządzeniami związanymi 

z funkcjonowaniem parku wiatrowego, obowiązuje 

pozostawienie terenów w użytkowaniu rolniczym.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Wyklucza się lokalizację takich typów elektrowni 

wiatrowych, które spowodują przekroczenie dopusz-

czalnych poziomów hałasu ustalonych w przepisach 

szczególnych na terenach:

a) przeznaczonych pod zabudowę położonych w 

granicach niniejszego planu;

b) przeznaczonych pod zabudowę położonych w 
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granicach planów miejscowych sporządzonych 

dla terenów sąsiadujących z niniejszym planem;

c) zabudowanych położonych poza obszarem niniej-

szego planu, dla których nie obowiązuje żaden 

plan miejscowy.

2) Zastosowana forma i kolorystyka elektrowni wia-

trowych winny sprzyjać ograniczeniu zasięgu od-

działywania elektrowni wiatrowych na krajobraz 

oraz zmniejszeniu ryzyka kolizji dla przelatujących 

ptaków. Obowiązuje pomalowanie konstrukcji wieży 

i gondoli na kolor niekontrastujący z otoczeniem, o 

powierzchni matowej, eliminującej powstawanie re-

fl eksów świetlnych. Elektrownie wiatrowe winny być 

pomalowane na jednolity, jasny kolor, dostosowany 

do tła krajobrazowego.

3) Zakaz wykorzystywania elektrowni wiatrowych jako 

nośnika reklamowego. Zakaz nie obejmuje umiesz-

czonych na gondoli oznaczeń producenta, inwestora 

lub właściciela elektrowni wiatrowych.

4) Elektrownie wiatrowe stanowią przeszkody lotnicze, 

w związku z powyższym zewnętrzne końce śmigieł 

winny być pomalowane kolorem pomarańczowym 

lub czerwonym na długości 1/3 łopaty śmigła.

5) Wieże siłowni winny być oświetlone zgodnie z 

przepisami szczególnymi, w celu zachowania bezpie-

czeństwa ruchu statków powietrznych i migrujących 

ptaków. Światła przeszkodowe winny być umiesz-

czone na najwyższym miejscu gondoli. Oświetlenie 

wież nie powinno powodować nadmiernego pod-

świetlenia tła, zmniejszającego zasięg światła znaków 

nawigacyjnych oraz nie może przypominać znaków 

nawigacyjnych, zarówno w odniesieniu do kształtu 

konstrukcji, jak i charakterystyki i koloru zastosowa-

nych świateł.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Obowiązuje, z zastrzeżeniem w § 7 ust. 8 pkt 1, 15 i 

16, zachowanie zgodnych z przepisami szczególny-

mi minimalnych odległości od napowietrznych linii 

energetycznych i telekomunikacyjnych.

2) Ustala się maksymalne parametry techniczne elek-

trowni wiatrowych:

a) wysokość mierzona od poziomu terenu do 

szczytowego punktu wychylenia łopaty wirnika – 

200 m;

b) średnica wirnika turbiny – 120 m.

3) Dla dróg wewnętrznych lub ich odcinków, stanowią-

cych dojazdy techniczne do poszczególnych elek-

trowni wiatrowych, ustala się minimalną szerokość 

jezdni – 4 m.

4. Ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – 4:

1) Obowiązuje zabezpieczenie środowiska przed emisją 

szkodliwych fal elektromagnetycznych, porażeniem 

prądem i ładunkami elektrostatycznymi.

2) Obowiązuje zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleb 

w trakcie robót budowlanych i montażowych.

3) Na etapie projektu budowlanego należy określić miej-

sca poboru kruszyw dla wykonania wymiany grun-

tów, dróg dojazdowych, betonów do fundamentów 

oraz wskazać miejsca składowania mas ziemnych z 

wykopów fundamentowych.

4) Po zakończeniu robót budowlanych i montażowych 

obowiązuje przywrócenie stanu terenu umożliwiają-

cego jego użytkowanie rolnicze.

5) Po ostatecznej rozbiórce pojedynczych i każdej ilości 

elektrowni wiatrowych obowiązuje rekultywacja 

terenów zajmowanych przez elektrownie oraz obsłu-

gujące je place manewrowe i drogi dojazdowe. Re-

kultywacja polegać winna na usunięciu z powierzchni 

terenu wszystkich elementów technicznych i przywró-

ceniu powierzchni do użytkowania rolniczego.

6) Obowiązuje wywóz i utylizacja, w sposób zgodny z 

przepisami szczególnymi, powstających odpadów 

technologicznych. Wyklucza się przechowywanie 

odpadów na obszarze parku elektrowni wiatrowych 

przed ich wywozem.

7) Obowiązuje okresowe usuwanie i wywóz przez 

specjalistyczne służby oleju przepracowanego z 

przekładni urządzeń wiatrowych, poza teren parku 

wiatrowego i jego utylizacja zgodnie z przepisami 

szczególnymi.

5. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Obowiązuje obsługa komunikacyjna poszczególnych 

elektrowni wiatrowych poprzez dojazdy urządzone 

w granicach terenów elementarnych o minimalnej 

szerokości jezdni 4 m.

2) Realizacja zjazdów z dróg publicznych, w tym ozna-

czonych na rysunku planu jako tereny elementarne: 

40.KD-L i 41.KD-Z, wymaga uzyskania zgody właści-

wego zarządcy drogi.

3) Po uzgodnieniu z właścicielem gruntów i właściwym 

zarządcą drogi publicznej dopuszcza się możliwość 

pozostawienia urządzonych na potrzeby parku wia-

trowego zjazdów z dróg publicznych i dojazdów 

technicznych.

6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej – 8:

1) Moc parku wiatrowego, jaka będzie mogła być przy-

łączona do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej 

zostanie określona przez gestora sieci w odpowied-

nich warunkach przyłączenia do sieci energetycznej. 

Dopuszcza się realizację parków wiatrowych o więk-

szej mocy pod warunkiem zachowania innych ustaleń 

planu.

2) Obowiązuje podłączenie parku wiatrowego do ze-

wnętrznej sieci energetycznej zgodnie z warunkami 

technicznymi uzyskanymi od gestora tej sieci.

7. Ustalenia dotyczące zagospodarowania tymczasowego 

i ustalenia inne – 9:

1) Obowiązuje wyposażenie urządzeń niezbędnych 

do pomiarów parametrów wiatru oraz elektrowni 

wiatrowych o wysokości 100 m i więcej w:

a) oznakowanie i oświetlenie zgodnie z przepisami 

szczególnymi,

b) instalację odgromową.

8. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla obszarów oznaczonych na rysunku planu jako 

tereny elementarne: 21.EE, 22.EE, 25.EE, 26.EE, 

30.EE, 34.EE ustala się 30% jako wysokość stawki 

procentowej służącej naliczaniu opłaty wynikającej 

ze wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa 

w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, za wyjątkiem działek gruntu sta-

nowiących w dniu uchwalenia niniejszego planu 

własność Gminy Potęgowo, dla których ustala się 

wysokość stawki procentowej 0%.

§ 28

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 23.R uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: R – 

tereny rolnicze.

2) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenów oznaczonych 
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na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 

1.2.RM dla terenów zabudowy zagrodowej wraz z 

przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich 

osób: urządzeniami budowlanymi, ogrodami, bu-

dynkami garażowymi i gospodarczymi oraz obiek-

tami małej architektury; w szczególności zabudowę 

zagrodową stanowi zabudowa gospodarstw agrotu-

rystycznych.

3) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 1.3.E 

dla obiektów budowlanych i urządzeń elektroener-

getycznej infrastruktury technicznej.

4) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenów oznaczonych 

na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 1.4.W 

dla obiektów budowlanych i urządzeń wodociągowej 

infrastruktury technicznej.

5) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.5.KDW dla dróg wewnętrznych.

6) Dopuszcza się realizację budowli i urządzeń nie-

zbędnych do pomiarów parametrów wiatru oraz 

stacji abonenckich i przekaźnikowych związanych 

z funkcjonowaniem parku wiatrowego pod warun-

kiem zachowania granicznych powierzchni gruntów 

chronionych, niewymagających uzyskania zgody na 

przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze 

i nieleśne, o których mowa w przepisach szczegól-

nych.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Na obszarze terenu elementarnego element zagospo-

darowania przestrzennego istotny dla kształtowania 

ładu przestrzennego stanowi lokalizacja zespołów 

zabudowy wzdłuż dróg/ulic oznaczonych na rysunku 

planu jako tereny elementarne: 40.KD-L i 41.KD-Z.

2) Wyklucza się dokonywanie takich podziałów nieru-

chomości, w wyniku których następuje zmiana zasad 

obsługi komunikacyjnej na terenach oznaczonych na 

rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 1.2.RM 

a w szczególności konieczność wydzielenia nowych 

dróg, dojazdów.

3) Przy wydzielaniu nowych działek siedliskowych obo-

wiązuje:

a) minimalna wielkość fragmentu działki położonego 

w granicach wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM – 

1400 m2;

b) minimalna szerokość frontu działki położonej w 

granicach wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM – 

25 m.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Zakaz lokalizacji zabudowy poza granicami terenów 

oznaczonych na rysunku planu jako wydzielenia 

wewnętrzne 1.2.RM.

2) Ustala się, oznaczone na rysunku planu, nieprzekra-

czalne linie zabudowy:

a) dla działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu nu-

merem ewidencyjnym 144/4 należącej do obrębu 

ewidencyjnego Darżyno – w odległości 12 m i 52 

m od granicy pasa drogowego, oznaczonego na 

rysunku planu jako teren elementarny 40.KD-L;

b) dla działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu 

numerem ewidencyjnym 144/4 należącej do ob-

rębu ewidencyjnego Darżyno – w odległości 62 

m od wschodniej granicy działki oznaczonej w 

dniu uchwalenia planu miejscowego numerem 

ewidencyjnym 144/5, prostopadle do pasa drogo-

wego, oznaczonego na rysunku planu jako teren 

elementarny 40.KD-L;

c) dla działek oznaczonych w dniu uchwalenia planu 

numerami ewidencyjnymi: 152 i 153 należących do 

obrębu ewidencyjnego Darżyno – w odległości 32 

m od granicy pasa drogowego, oznaczonego na 

rysunku planu jako teren elementarny 40.KD-L;

d) dla działek oznaczonych w dniu uchwalenia planu 

numerami ewidencyjnymi: 152 i 153 należących do 

obrębu ewidencyjnego Darżyno - w odległości 30 

m od granicy pasa drogowego, oznaczonego na 

rysunku planu jako teren elementarny 41.KD-Z;

e) dla działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu 

numerem ewidencyjnym 154 należącje do obrębu 

ewidencyjnego Darżyno – w odległości 20 m od 

granicy pasa drogowego, oznaczonego na rysun-

ku planu jako teren elementarny 40.KD-L.

3) Obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchni 

biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni 

tej części działki, która położona jest w granicach 

wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM.

4) Ustala się maksymalny wskaźnik zainwestowania: 

20% powierzchni tej części działki, która położona jest 

w granicach wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM.

5) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania form 

zabudowy i kompozycji obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku: 200 m2;

b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, 

ale nie więcej niż 9 m;

c) poziom posadowienia parteru budynków: 0,0 – 0,5 

m nad poziom terenu;

d) forma dachu: dach dwuspadowy o kącie nachyle-

nia połaci dachowych: 38-43 stopni;

e) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona 

do naturalnych odcieni dachówki ceramicznej i 

odcieni szarości.

6) Obowiązuje usytuowanie budynków mieszkalnych 

kalenicowo zgodnie z kierunkami oznaczonymi na 

rysunku planu.

4. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się szerokość pasa drogowego drogi/ulicy 

oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie we-

wnętrzne 1.5.KDW – zgodnie z rysunkiem planu w 

liniach rozgraniczających działki oznaczonej, w dniu 

uchwalenia planu, w ewidencji gruntów numerem 

151 w obrębie ewidencyjnym Darżyno.

2) Ustala się następujące wskaźniki potrzeb parkingo-

wych:

a) dla budynków mieszkalnych: nie mniej niż 1 miej-

sce parkingowe na jedno mieszkanie;

b) w gospodarstwach agroturystycznych: nie mniej 

niż 1 miejsce na pokój.

5. Ustalenia dotyczące zagospodarowania tymczasowego 

i ustalenia inne – 9:

1) Obowiązuje wyposażenie urządzeń niezbędnych do 

pomiarów parametrów wiatru o wysokości 100 m i 

więcej w:

a) oznakowanie i oświetlenie zgodnie z przepisami 

szczególnymi,

b) instalację odgromową.

6. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 
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zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 29

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 24.ZP uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu: ZP – tereny 

zieleni urządzonej.

2. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Zakaz lokalizacji zabudowy.

2) Zakaz zagospodarowania więcej niż 10% powierzchni 

terenu, jako powierzchni terenów zabudowanych 

oraz utwardzonych dróg, dojazdów, chodników i 

ścieżek.

3. Ustalenia dotyczące zagospodarowania tymczasowego 

i ustalenia inne – 9:

1) Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako 

wydzielenie wewnętrzne 9.1 dopuszcza się budowę 

tymczasowych zjazdów z dróg publicznych lub po-

szerzenie zjazdów istniejących, pod warunkiem uzy-

skania zgody właściwego zarządcy drogi, na potrzeby 

prowadzenia robót budowlanych i montażowych 

związanych z realizacją elektrowni wiatrowych. Po 

zakończeniu robót budowlanych i montażowych obo-

wiązuje przywrócenie stanu pierwotnego terenu.

2) Po uzgodnieniu z właścicielem gruntów i właściwym 

zarządcą drogi publicznej dopuszcza się, jeżeli wy-

magają tego względy użytkowe obsługi elektrowni 

wiatrowych, możliwość pozostawienia urządzonych 

w trakcie realizacji parku wiatrowego dojazdów i 

placów technicznych, oraz zjazdów, o których mowa 

w pkt 1.

4. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 30

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 27.R uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: R – 

tereny rolnicze.

2) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.2.RM dla terenów zabudowy zagrodowej wraz z 

przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich 

osób: urządzeniami budowlanymi, ogrodami, budyn-

kami garażowymi i gospodarczymi oraz obiektami 

małej architektury.

3) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenów oznaczonych 

na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 

1.3.KDW dla dróg wewnętrznych – dojazdów do 

pól.

4) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.4.WS dla wód powierzchniowych śródlądowych, 

stanowiących kanał melioracji podstawowych.

5) Dopuszcza się realizację budowli i urządzeń nie-

zbędnych do pomiarów parametrów wiatru pod 

warunkiem zachowania granicznych powierzchni 

gruntów chronionych, niewymagających uzyskania 

zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele 

nierolnicze i nieleśne, o których mowa w przepisach 

szczególnych.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Na obszarze terenu elementarnego elementy zago-

spodarowania przestrzennego istotne dla kształto-

wania ładu przestrzennego stanowią:

a) lokalizacja zespołów zabudowy wzdłuż dróg/ulic 

oznaczonych na rysunku planu jako tereny ele-

mentarne 40.KD-L, 41.KD-Z;

b) rozproszony układ zespołów zabudowy umożli-

wiający wgląd z dróg/ulic oznaczonych na rysunku 

planu jako tereny elementarne 40.KD-L, 41.KD-Z, 

na obszary otwartego krajobrazu na terenie ele-

mentarnym 27.R;

c) zachowanie tradycyjnego otwartego krajobrazu 

rolniczego.

2) Przy lokalizacji zabudowy i kształtowaniu zagospo-

darowania działek obowiązuje zachowanie i twórcza 

kontynuacja elementów zagospodarowania prze-

strzennego, o których mowa w pkt 1.

3) Wyklucza się dokonywanie takich podziałów nieru-

chomości, w wyniku których następuje zmiana zasad 

obsługi komunikacyjnej na terenach oznaczonych na 

rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 1.2.RM, 

a w szczególności konieczność wydzielenia nowych 

dróg, dojazdów.

4) Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obo-

wiązuje:

a) minimalna wielkość fragmentu działki położonego 

w granicach wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM – 

3500 m2;

b) minimalna szerokość frontu działki położonej w 

granicach wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM – 50 

m.

5) Obowiązuje zachowanie swobodnego dostępu do 

kanału melioracji podstawowych oznaczonego jako 

wydzielenie wewnętrzne 1.4.WS zgodnie z przepisa-

mi szczególnymi.

6) W pasie o szerokości 15 m od brzegu kanału melio-

racji podstawowych, oznaczonego na rysunku planu 

jako wydzielenie wewnętrzne 1.4.WS, wyklucza się, 

bez uzgodnienia z właściwym zarządcą tego kanału, 

prowadzenie działań inwestycyjnych i wprowadzanie 

nasadzeń krzewów i drzew.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały 

pobyt ludzi poza granicami terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.2.RM.

2) Ustala się, oznaczone na rysunku planu, nieprzekra-

czalne linie zabudowy:

a) dla działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu 

numerem ewidencyjnym 275 należącej do obrębu 

ewidencyjnego Darżyno – w odległości 12 m i 52 

m od granicy pasa drogowego oznaczonego na 

rysunku planu jako teren elementarny 41.KD-Z;

b) dla działek oznaczonych w dniu uchwalenia planu 

numerami ewidencyjnymi: 271 i 272 należących 

do obrębu ewidencyjnego Darżyno – w odległości 

12 m i 57 m od granicy pasa drogowego oznaczo-

nego na rysunku planu jako teren elementarny 

40.KD-L;

c) dla działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu 

numerem ewidencyjnym 273 należącej do obrębu 

ewidencyjnego Darżyno – w odległości 12 m od 

granic pasów drogowych oznaczonych na rysunku 

planu jako tereny elementarne 40.KD-L i 41.KD-Z, 
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oraz wyznaczone przez istniejące na działce w dniu 

uchwalenia planu budynki.

3) Obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchni 

biologicznie czynnej minimum 75% powierzchni 

tej części działki, która położona jest w granicach 

wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM.

4) Ustala się maksymalny wskaźnik zainwestowania: 

15% powierzchni tej części działki, która położona jest 

w granicach wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM.

5) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania form 

zabudowy i kompozycji obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku: 200 m2;

b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, 

ale nie więcej niż 9 m;

c) poziom posadowienia parteru budynków: 0,0 – 0,5 

m nad poziom terenu;

d) forma dachu: dach dwuspadowy o kącie nachyle-

nia połaci dachowych: 38-43 stopni;

e) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona 

do naturalnych odcieni dachówki ceramicznej i 

odcieni szarości.

6) Obowiązuje usytuowanie budynków mieszkalnych 

kalenicowo zgodnie z kierunkami oznaczonymi na 

rysunku planu.

4. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się szerokość pasów drogowych dróg/ulic 

oznaczonych na rysunku planu jako wydzielenia 

wewnętrzne 1.3.KDW – zgodnie z rysunkiem planu 

w liniach rozgraniczających działek oznaczonych, 

w dniu uchwalenia planu, w ewidencji gruntów 

numerami: 246, 276 i 280 w obrębie ewidencyjnym 

Darżyno.

2) Ustala się następujące wskaźniki potrzeb parkingo-

wych:

a) dla budynków mieszkalnych: nie mniej niż 1 miej-

sce parkingowe na jedno mieszkanie;

b) w gospodarstwach agroturystycznych: nie mniej 

niż 1 miejsce na pokój.

5. Ustalenia dotyczące zagospodarowania tymczasowego 

i ustalenia inne – 9:

1) Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako 

wydzielenie wewnętrzne 9.1 dopuszcza się budo-

wę tymczasowych zjazdów z dróg publicznych lub 

poszerzenie zjazdów istniejących, pod warunkiem 

uzyskania zgody właściwego zarządcy drogi, na 

potrzeby prowadzenia robót budowlanych i montażo-

wych związanych z realizacją elektrowni wiatrowych. 

Po zakończeniu robót budowlanych i montażowych 

obowiązuje przywrócenie stanu pierwotnego tere-

nu.

2) Po uzgodnieniu z właścicielem gruntów i właściwym 

zarządcą drogi publicznej dopuszcza się, jeżeli wy-

magają tego względy użytkowe obsługi elektrowni 

wiatrowych, możliwość pozostawienia urządzonych 

w trakcie realizacji parku wiatrowego dojazdów i 

placów technicznych, oraz zjazdów, o których mowa 

w pkt 1.

3) Obowiązuje wyposażenie urządzeń niezbędnych do 

pomiarów parametrów wiatru o wysokości 100 m i 

więcej w:

a) oznakowanie i oświetlenie zgodnie z przepisami 

szczególnymi,

b) instalację odgromową.

6. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 31

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 28.RM uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu: RM – tereny 

zabudowy zagrodowej wraz z przeznaczonymi dla 

potrzeb mieszkających w nich osób: urządzeniami 

budowlanymi, ogrodami, budynkami garażowymi i 

gospodarczymi oraz obiektami małej architektury.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Na obszarze terenu elementarnego elementy zago-

spodarowania przestrzennego istotne dla kształto-

wania ładu przestrzennego stanowią:

a) lokalizacja zespołów zabudowy wzdłuż drogi/ulicy 

oznaczonej na rysunku planu jako teren elemen-

tarny 40.KD-L;

b) rozproszony układ zespołów zabudowy umożli-

wiający wgląd z drogi/ulicy oznaczonej na rysunku 

planu jako teren elementarny 40.KD-L, na obszary 

otwartego krajobrazu.

2) Przy lokalizacji zabudowy i kształtowaniu zagospo-

darowania działek obowiązuje zachowanie i twórcza 

kontynuacja elementów zagospodarowania prze-

strzennego, o których mowa w pkt 1.

3) Wyklucza się dokonywanie takich podziałów nie-

ruchomości, w wyniku których następuje zmiana 

zasad obsługi komunikacyjnej, a w szczególności 

konieczność wydzielenia nowych dróg, dojazdów.

4) Przy wydzielaniu nowych działek siedliskowych obo-

wiązuje:

a) minimalna wielkość fragmentu działki położonego 

w granicach terenu elementarnego – 3500 m2;

b) minimalna szerokość frontu działki – 40 m.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Ustala się, oznaczone na rysunku planu, nieprzekra-

czalne linie zabudowy w odległości 10 m i 47 m od 

granicy pasa drogowego, oznaczonego na rysunku 

planu jako teren elementarny 40.KD-L.

2) Obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchni 

biologicznie czynnej minimum 75% powierzchni tej 

części działki, która położona jest w granicach terenu 

elementarnego.

3) Ustala się maksymalny wskaźnik zainwestowania: 

15% powierzchni tej części działki, która położona 

jest w granicach terenu elementarnego.

4) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania form 

zabudowy i kompozycji obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku: 200 m2;

b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, 

ale nie więcej niż 9 m;

c) poziom posadowienia parteru budynków: 0,0 – 0,5 

m nad poziom terenu;

d) forma dachu: dach dwuspadowy o kącie nachyle-

nia połaci dachowych: 38-43 stopni;

e) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona 

do naturalnych odcieni dachówki ceramicznej i 

odcieni szarości.

5) Obowiązuje usytuowanie budynków mieszkalnych 

kalenicowo zgodnie z kierunkami oznaczonymi na 

rysunku planu.
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4. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się następujące wskaźniki potrzeb parkingo-

wych:

a) dla budynków mieszkalnych: nie mniej niż 1 miej-

sce parkingowe na jedno mieszkanie;

b) w gospodarstwach agroturystycznych: nie mniej 

niż 1 miejsce na pokój.

5. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 32

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 29.R uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: R – 

tereny rolnicze.

2) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.2.RM dla terenów zabudowy zagrodowej wraz z 

przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich 

osób: urządzeniami budowlanymi, ogrodami, budyn-

kami garażowymi i gospodarczymi oraz obiektami 

małej architektury.

3) Dopuszcza się realizację budowli i urządzeń nie-

zbędnych do pomiarów parametrów wiatru pod 

warunkiem zachowania granicznych powierzchni 

gruntów chronionych, niewymagających uzyskania 

zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele 

nierolnicze i nieleśne, o których mowa w przepisach 

szczególnych.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Na obszarze terenu elementarnego elementy zago-

spodarowania przestrzennego istotne dla kształto-

wania ładu przestrzennego stanowią:

a) lokalizacja zespołów zabudowy wzdłuż drogi/ulicy 

oznaczonej na rysunku planu jako teren elemen-

tarny 40.KD-L;

b) rozproszony układ zespołów zabudowy umożli-

wiający wgląd z drogi/ulicy oznaczonej na rysunku 

planu jako teren elementarny 40.KD-L, na obszary 

otwartego krajobrazu na terenie elementarnym 

29.R;

c) zachowanie tradycyjnego otwartego krajobrazu 

rolniczego.

2) Przy lokalizacji zabudowy i kształtowaniu zagospo-

darowania działek obowiązuje zachowanie i twórcza 

kontynuacja elementów zagospodarowania prze-

strzennego, o których mowa w pkt 1.

3) Wyklucza się dokonywanie takich podziałów nieru-

chomości, w wyniku których następuje zmiana zasad 

obsługi komunikacyjnej na terenach oznaczonych na 

rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 1.2.RM, 

a w szczególności konieczność wydzielenia nowych 

dróg, dojazdów.

4) Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obo-

wiązuje:

a) minimalna wielkość fragmentu działki położonego 

w granicach wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM – 

3000 m2;

b) minimalna szerokość frontu działki położonej w 

granicach wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM – 

40 m.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały 

pobyt ludzi poza granicami terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.2.RM.

2) Ustala się, oznaczone na rysunku planu, nieprzekra-

czalne linie zabudowy:

a) dla działek oznaczonych w dniu uchwalenia planu 

numerami ewidencyjnymi: 141/3 i 142 należących 

do obrębu ewidencyjnego Darżyno – w odległości 

7 m i 47 m od granicy pasa drogowego, oznaczo-

nego na rysunku planu jako teren elementarny 

40.KD-L;

b) dla działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu 

numerem ewidencyjnym 132 należącej do ob-

rębu ewidencyjnego Darżyno – w odległości 54 

m od granicy pasa drogowego, oznaczonego na 

rysunku planu jako teren elementarny 40.KD-L 

oraz wyznaczoną przez istniejący na działce w dniu 

uchwalenia planu budynek.

3) Obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchni 

biologicznie czynnej minimum 75% powierzchni 

tej części działki, która położona jest w granicach 

wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM.

4) Ustala się maksymalny wskaźnik zainwestowania: 

15% powierzchni tej części działki, która położona jest 

w granicach wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM.

5) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania form 

zabudowy i kompozycji obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku: 200 m2;

b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, 

ale nie więcej niż 9 m;

c) poziom posadowienia parteru budynków: 0,0 – 

0,5 m nad poziom terenu;

d) forma dachu: dach dwuspadowy o kącie nachyle-

nia połaci dachowych: 38-43 stopni;

e) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona 

do naturalnych odcieni dachówki ceramicznej i 

odcieni szarości.

6) Obowiązuje usytuowanie budynków mieszkalnych 

kalenicowo zgodnie z kierunkami oznaczonymi na 

rysunku planu.

4. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się następujące wskaźniki potrzeb parkingo-

wych:

a) dla budynków mieszkalnych: nie mniej niż 1 miej-

sce parkingowe na jedno mieszkanie;

b) w gospodarstwach agroturystycznych: nie mniej 

niż 1 miejsce na pokój.

5. Ustalenia dotyczące zagospodarowania tymczasowego 

i ustalenia inne – 9:

1) Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako 

wydzielenia wewnętrzne 9.1 dopuszcza się budowę 

tymczasowych zjazdów z dróg publicznych lub po-

szerzenie zjazdów istniejących, pod warunkiem uzy-

skania zgody właściwego zarządcy drogi, na potrzeby 

prowadzenia robót budowlanych i montażowych 

związanych z realizacją elektrowni wiatrowych. Po 

zakończeniu robót budowlanych i montażowych obo-

wiązuje przywrócenie stanu pierwotnego terenu.

2) Po uzgodnieniu z właścicielem gruntów i właściwym 

zarządcą drogi publicznej dopuszcza się, jeżeli wy-

magają tego względy użytkowe obsługi elektrowni 

wiatrowych, możliwość pozostawienia urządzonych 
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w trakcie realizacji parku wiatrowego dojazdów i 

placów technicznych, oraz zjazdów, o których mowa 

w pkt 1.

3) Obowiązuje wyposażenie urządzeń niezbędnych do 

pomiarów parametrów wiatru o wysokości 100 m i 

więcej w:

a) oznakowanie i oświetlenie zgodnie z przepisami 

szczególnymi,

b) instalację odgromową.

6. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 33

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 31.R uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: R – 

tereny rolnicze.

2) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenów oznaczonych 

na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 

1.2.KDW dla dróg wewnętrznych – dojazdów do 

pól.

3) Dopuszcza się realizację budowli i urządzeń nie-

zbędnych do pomiarów parametrów wiatru pod 

warunkiem zachowania granicznych powierzchni 

gruntów chronionych, niewymagających uzyskania 

zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele 

nierolnicze i nieleśne, o których mowa w przepisach 

szczególnych.

2. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały 

pobyt ludzi.

3. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się szerokość pasów drogowych dróg/ulic 

oznaczonych na rysunku planu jako wydzielenia 

wewnętrzne 1.2.KDW – zgodnie z rysunkiem planu 

w liniach rozgraniczających działek oznaczonych, w 

dniu uchwalenia planu, w ewidencji gruntów nume-

rami: 134, 168, 235 i 240 w obrębie ewidencyjnym 

Grąbkowo.

4. Ustalenia dotyczące zagospodarowania tymczasowego 

i ustalenia inne – 9:

1) Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako 

wydzielenie wewnętrzne 9.1 dopuszcza się budo-

wę tymczasowych zjazdów z dróg publicznych lub 

poszerzenie zjazdów istniejących, pod warunkiem 

uzyskania zgody właściwego zarządcy drogi, na 

potrzeby prowadzenia robót budowlanych i montażo-

wych związanych z realizacją elektrowni wiatrowych. 

Po zakończeniu robót budowlanych i montażowych 

obowiązuje przywrócenie stanu pierwotnego tere-

nu.

2) Po uzgodnieniu z właścicielem gruntów i właściwym 

zarządcą drogi publicznej dopuszcza się, jeżeli wy-

magają tego względy użytkowe obsługi elektrowni 

wiatrowych, możliwość pozostawienia urządzonych 

w trakcie realizacji parku wiatrowego dojazdów i 

placów technicznych, oraz zjazdów, o których mowa 

w pkt 1.

3) Obowiązuje wyposażenie urządzeń niezbędnych do 

pomiarów parametrów wiatru o wysokości 100 m i 

więcej w:

a) oznakowanie i oświetlenie zgodnie z przepisami 

szczególnymi,

b) instalację odgromową.

5. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 34

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 32.R uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: R – 

tereny rolnicze.

2) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenów oznaczonych 

na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 

1.2.RM dla terenów zabudowy zagrodowej wraz z 

przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich 

osób: urządzeniami budowlanymi, ogrodami, budyn-

kami garażowymi i gospodarczymi oraz obiektami 

małej architektury.

3) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenów oznaczonych 

na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 

1.3.RM dla terenów zabudowy zagrodowej wraz z 

przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich 

osób: urządzeniami budowlanymi, ogrodami, budyn-

kami garażowymi i gospodarczymi oraz obiektami 

małej architektury.

4) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 1.4.W 

dla obiektów budowlanych i urządzeń wodociągowej 

infrastruktury technicznej.

5) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenów oznaczonych 

na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 

1.5.KDW dla dróg wewnętrznych – dojazdów do 

pól.

6) Dopuszcza się realizację budowli i urządzeń nie-

zbędnych do pomiarów parametrów wiatru pod 

warunkiem zachowania granicznych powierzchni 

gruntów chronionych, niewymagających uzyskania 

zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele 

nierolnicze i nieleśne, o których mowa w przepisach 

szczególnych.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Na obszarze terenu elementarnego elementy zago-

spodarowania przestrzennego istotne dla kształto-

wania ładu przestrzennego stanowią:

a) lokalizacja zespołów zabudowy wzdłuż drogi/ulicy 

oznaczonej na rysunku planu jako teren elemen-

tarny 40.KD-L;

b) lokalizacja zespołów zabudowy wzdłuż drogi/ulicy 

przebiegającej w dniu uchwalenia planu po działce 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 167 należącej 

do obrębu ewidencyjnego Grąbkowo;

c) rozproszony układ zespołów zabudowy umożli-

wiający wgląd z dróg/ulic, o których mowa w lit. 

a) i b) na obszary otwartego krajobrazu na terenie 

elementarnym 32.R;

d) zachowanie tradycyjnego otwartego krajobrazu 

rolniczego.

2) Przy lokalizacji zabudowy i kształtowaniu zagospo-

darowania działek obowiązuje zachowanie i twórcza 

kontynuacja elementów zagospodarowania prze-

strzennego, o których mowa w pkt 1.

3) Wyklucza się dokonywanie takich podziałów nieru-
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chomości, w wyniku których następuje zmiana zasad 

obsługi komunikacyjnej na terenach oznaczonych na 

rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 1.2.RM 

i 1.3.RM, a w szczególności konieczność wydzielenia 

nowych dróg, dojazdów.

4) Przy wydzielaniu nowych działek siedliskowych obo-

wiązuje:

a) minimalna wielkość fragmentu działki położonego 

w granicach wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM – 

4000 m2;

b) minimalna szerokość frontu działki położonej w 

granicach wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM – 50 

m;

c) minimalna wielkość fragmentu działki położonego 

w granicach wydzielenia wewnętrznego 1.3.RM – 

2000 m2;

d) minimalna szerokość frontu działki położonej w 

granicach wydzielenia wewnętrznego 1.3.RM – 30 

m.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały 

pobyt ludzi poza granicami terenów oznaczonych na 

rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 1.2.RM 

i 1.3.RM.

2) Ustala się, oznaczone na rysunku planu, nieprzekra-

czalne linie zabudowy:

a) w odległości 18 m i 74 m od granicy pasa drogo-

wego, oznaczonego na rysunku planu jako teren 

elementarny 40.KD-L;

b) dla działek oznaczonych w dniu uchwalenia pla-

nu numerami ewidencyjnymi: 175, 176/1, 176/2, 

177/1 i 177/2 należących do obrębu ewidencyjne-

go Grąbkowo – wyznaczoną przez istniejące na 

działkach w dniu uchwalenia planu budynki;

c) dla działek oznaczonych w dniu uchwalenia planu 

numerami ewidencyjnymi: 174/1 i 174/2 należą-

cych do obrębu ewidencyjnego Grąbkowo – w 

odległości 14 m od wschodniej granicy wydziele-

nia wewnętrznego 1.3.RM;

d) dla działek oznaczonych w dniu uchwalenia planu 

numerami ewidencyjnymi: 154 i 155 należących 

do obrębu ewidencyjnego Grąbkowo – w odle-

głości 19 m od zachodniej granicy wydzielenia 

wewnętrznego 1.3.RM.

3) Obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchni 

biologicznie czynnej minimum:

a) 80% powierzchni tej części działki, która położo-

na jest w granicach wydzielenia wewnętrznego 

1.2.RM;

b) 75% powierzchni tej części działki, która położo-

na jest w granicach wydzielenia wewnętrznego 

1.3.RM.

4) Ustala się maksymalny wskaźnik zainwestowania:

a) 10% powierzchni tej części działki, która położo-

na jest w granicach wydzielenia wewnętrznego 

1.2.RM;

b) 15% powierzchni tej części działki, która położo-

na jest w granicach wydzielenia wewnętrznego 

1.3.RM.

5) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania form 

zabudowy i kompozycji obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku: 200 m2;

b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, 

ale nie więcej niż 9 m;

c) poziom posadowienia parteru budynków: 0,0 – 0,5 

m nad poziom terenu;

d) forma dachu: dach dwuspadowy o kącie nachyle-

nia połaci dachowych: 38-43 stopni;

e) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona 

do naturalnych odcieni dachówki ceramicznej i 

odcieni szarości.

6) Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako 

wydzielenia wewnętrzne 1.2.RM obowiązuje usytu-

owanie budynków mieszkalnych kalenicowo zgodnie 

z kierunkami oznaczonymi na rysunku planu.

7) Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako wy-

dzielenia wewnętrzne 1.3.RM obowiązuje usytuowa-

nie budynków mieszkalnych kalenicowo zgodnie z 

kierunkiem wyznaczonym przez kalenice istniejących 

na działkach, w dniu uchwalenia planu, budynków.

4. Ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego – 5:

1) Ochroną obejmuje się obszary położone w grani-

cach oznaczonej na rysunku planu strefy ochrony 

archeologicznej W I – pełnej ochrony archeologicz-

no – konserwatorskiej, obejmującej stanowiska 

archeologiczne o własnej formie krajobrazowej 

o znaczących regionalnych i ponadregionalnych 

wartościach kulturowych. Jest to strefa oznaczona 

nr 2 obejmująca stanowisko o Nr AZP 9-33/15 m. 1, 

stanowiące cmentarzysko i osadę z okresu kultury 

pomorskiej i kultury łużycko-pomorskiej – położona 

na częściach działek oznaczonych w dniu uchwalenia 

planu numerami ewidencyjnymi: 173/1, 173/2 i 181 

należących do obrębu ewidencyjnego Grąbkowo.

2) Dla terenów położonych w granicach oznaczonej na 

rysunku planu strefy ochrony archeologicznej W I 

ustala się:

a) wymóg uzgodnienia wszystkich planów i projek-

tów dotyczących terenów wyznaczonych stref z 

wojewódzkim konserwatorem zabytków, przy 

czym wojewódzki konserwator zabytków może 

nałożyć zakaz lokalizacji wszelkich inwestycji na 

terenach stanowisk o własnej formie krajobrazo-

wej i na obszarach bezpośrednio do nich przyle-

gających;

b) uczytelnienie i ekspozycję w krajobrazie gminy 

stanowisk posiadających własną formę krajobra-

zową;

c) adaptację i włączenie w strukturę funkcjonalną 

gminy wartościowych elementów gminnego 

dziedzictwa archeologicznego.

3) Ochroną obejmuje się obszary położone w granicach 

oznaczonej na rysunku planu strefy ochrony arche-

ologicznej W II – częściowej ochrony archeologicz-

no – konserwatorskiej, obejmujących stanowiska 

archeologiczne posiadające istotne wartości dla 

dziedzictwa kulturowego gminy i budujące jej lokalną 

tożsamość. Jest to strefa oznaczona nr 5 obejmująca 

stanowisko o Nr AZP 9-33/14 m. 2, stanowiące osa-

dę z okresu kultury pucharów lejkowatych, kultury 

łużyckiej i wczesnego średniowiecza – położona na 

częściach działek oznaczonych w dniu uchwalenia 

planu numerami ewidencyjnymi: 172/3 i 172/4, na-

leżących do obrębu ewidencyjnego Grąbkowo.

4) Dla terenów położonych w granicach oznaczonej na 

rysunku planu strefy ochrony archeologicznej W II 

ustala się obowiązek:

a) przeprowadzenia na obszarach płaskich stanowisk 

(w zasięgu ich występowania) archeologicznych 

badań ratowniczych wyprzedzających proces 

zainwestowania terenu związany z pracami ziem-

nymi. Zakres niezbędnych do wykonania badań 
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archeologicznych określa inwestorowi wojewódz-

ki konserwator zabytków w wydanym na jego 

wniosek pozwoleniu (na zasadach określonych 

przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami). Po zakończeniu 

badań archeologicznych teren może być trwale 

zainwestowany; 

b) uzgodnienia wszystkich planów i projektów obej-

mujących obszar strefy z wojewódzkim konserwa-

torem zabytków.

5) Ochroną obejmuje się obszary położone w grani-

cach oznaczonej na rysunku planu strefy ochrony 

archeologicznej W III – ograniczonej ochrony arche-

ologiczno – konserwatorskiej, obejmującej stanowi-

ska archeologiczne o mniejszej lub nierozpoznanej 

wartości dla dziedzictwa kulturowego gminy. Jest to 

strefa oznaczona nr 12 obejmująca stanowisko o Nr 

AZP 9-33/28 m. 17, stanowiące osadę z okresu kultury 

łużycko-pomorskiej – położona na częściach działek 

oznaczonych w dniu uchwalenia planu numerami 

ewidencyjnymi: 185 i 190, należących do obrębu 

ewidencyjnego Grąbkowo.

6) Dla terenów położonych w granicach oznaczonej na 

rysunku planu strefy ochrony archeologicznej W III 

ustala się:

a) wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk 

archeologicznych badań interwencyjnych o cha-

rakterze nadzoru archeologicznego nad pracami 

ziemnymi realizowanego w trakcie procesu inwe-

stycyjnego. w Zakres niezbędnych do wykonania 

badań archeologicznych określa inwestorowi 

wojewódzki konserwator zabytków w wydanym 

na jego wniosek pozwoleniu (na zasadach okre-

ślonych przepisami szczególnymi dotyczącymi 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami);

b) po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk 

archeologicznych na podstawie wyników arche-

ologicznych badań interwencyjnych, w szczegól-

nych przypadkach, może być niezbędne przepro-

wadzenie archeologicznych badań ratowniczych, 

w zakresie określonym inwestorowi pozwoleniem 

wojewódzkiego konserwatora zabytków (na 

zasadach określonych przepisami szczególnymi 

dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad za-

bytkami). Po zakończeniu badań archeologicznych 

teren będzie mógł być trwale zainwestowany;

c) obowiązek uzgodnienia wszystkich planów i pro-

jektów dotyczących terenów wyznaczonej strefy 

z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

5. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się szerokość pasów drogowych dróg/ulic 

oznaczonych na rysunku planu jako wydzielenia 

wewnętrzne 1.5.KDW – zgodnie z rysunkiem planu 

w liniach rozgraniczających działek oznaczonych, w 

dniu uchwalenia planu, w ewidencji gruntów nume-

rami: 164, 165, 167, 168, 171, 181 i 184/1 w obrębie 

ewidencyjnym Grąbkowo.

2) Drogi wewnętrzne, o których mowa w pkt 1 stano-

wią dojazdy do pól. Dopuszcza się ich utwardzenie 

wyłącznie na odcinkach przylegających do terenów 

oznaczonych na rysunku planu jako wydzielenia 

wewnętrzne: 1.2.RM i 1.3.RM.

3) Ustala się następujące wskaźniki potrzeb parkingo-

wych:

a) dla budynków mieszkalnych: nie mniej niż 1 miej-

sce parkingowe na jedno mieszkanie;

b) w gospodarstwach agroturystycznych: nie mniej 

niż 1 miejsce na pokój.

6. Ustalenia dotyczące zagospodarowania tymczasowego 

i ustalenia inne – 9:

1) Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako 

wydzielenie wewnętrzne 9.1 dopuszcza się budo-

wę tymczasowych zjazdów z dróg publicznych lub 

poszerzenie zjazdów istniejących, pod warunkiem 

uzyskania zgody właściwego zarządcy drogi, na 

potrzeby prowadzenia robót budowlanych i montażo-

wych związanych z realizacją elektrowni wiatrowych. 

Po zakończeniu robót budowlanych i montażowych 

obowiązuje przywrócenie stanu pierwotnego tere-

nu.

2) Po uzgodnieniu z właścicielem gruntów i właściwym 

zarządcą drogi publicznej dopuszcza się, jeżeli wy-

magają tego względy użytkowe obsługi elektrowni 

wiatrowych, możliwość pozostawienia urządzonych 

w trakcie realizacji parku wiatrowego dojazdów i 

placów technicznych, oraz zjazdów, o których mowa 

w pkt 1.

3) Obowiązuje wyposażenie urządzeń niezbędnych do 

pomiarów parametrów wiatru o wysokości 100 m i 

więcej w:

a) oznakowanie i oświetlenie zgodnie z przepisami 

szczególnymi,

b) instalację odgromową.

7. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 35

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 33.ZL, uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: ZL – 

tereny lasów.

2) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenów oznaczonych 

na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 

1.2.KDW dla dróg wewnętrznych.

3) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.3.ZP dla zieleni urządzonej.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Zakaz dokonywania nowych podziałów geodezyj-

nych.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały 

pobyt ludzi.

4. Ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego – 5:

1) Ochroną obejmuje się teren historycznego cmenta-

rza, o którym mowa w § 7 ust. 5 pkt 4, położonego 

w granicach oznaczonych na rysunku planu jako wy-

dzielenie wewnętrzne 1.3.ZP. Obowiązuje prowadze-

nie działań rewaloryzacyjnych oraz organizacji zieleni 

urządzonej na tym terenie oznaczonym w sposób 

pozwalający na zachowanie i uczytelnienie, w kon-

sultacji z właściwymi służbami ochrony zabytków, 

historycznych elementów dawnego cmentarza.

2) Ochroną obejmuje się obszary położone w grani-

cach oznaczonej na rysunku planu strefy ochrony 

archeologicznej W I – pełnej ochrony archeologicz-

no – konserwatorskiej, obejmującej stanowiska 
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archeologiczne o własnej formie krajobrazowej 

o znaczących regionalnych i ponadregionalnych 

wartościach kulturowych. Jest to strefa oznaczona 

nr 2 obejmująca stanowisko o Nr AZP 9-33/15 m. 1, 

stanowiące cmentarzysko i osadę z okresu kultury 

pomorskiej i kultury łużycko-pomorskiej – położona 

na części działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu 

numerem ewidencyjnym 7/3 należącej do obrębu 

ewidencyjnego Grąbkowo.

3) Dla terenów położonych w granicach oznaczonej na 

rysunku planu strefy ochrony archeologicznej W I 

ustala się:

a) wymóg uzgodnienia wszystkich planów i projek-

tów dotyczących terenów wyznaczonych stref z 

wojewódzkim konserwatorem zabytków, przy 

czym wojewódzki konserwator zabytków może 

nałożyć zakaz lokalizacji wszelkich inwestycji na 

terenach stanowisk o własnej formie krajobrazo-

wej i na obszarach bezpośrednio do nich przyle-

gających;

b) uczytelnienie i ekspozycję w krajobrazie gminy 

stanowisk posiadających własną formę krajobra-

zową;

c) adaptację i włączenie w strukturę funkcjonalną 

gminy wartościowych elementów gminnego 

dziedzictwa archeologicznego.

4) Ochroną obejmuje się obszary położone w granicach 

oznaczonej na rysunku planu strefy ochrony arche-

ologicznej W II – częściowej ochrony archeologicz-

no – konserwatorskiej, obejmujących stanowiska 

archeologiczne posiadające istotne wartości dla 

dziedzictwa kulturowego gminy i budujące jej lokalną 

tożsamość. Jest to strefa oznaczona nr 5 obejmująca 

stanowisko o Nr AZP 9-33/14 m. 2, stanowiące osa-

dę z okresu kultury pucharów lejkowatych, kultury 

łużyckiej i wczesnego średniowiecza – położona na 

części działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu 

numerem ewidencyjnym 7/3 należącej do obrębu 

ewidencyjnego Grąbkowo.

5) Dla terenów położonych w granicach oznaczonej na 

rysunku planu strefy ochrony archeologicznej W II 

ustala się obowiązek:

a) przeprowadzenia na obszarach płaskich stanowisk 

(w zasięgu ich występowania) archeologicznych 

badań ratowniczych wyprzedzających proces 

zainwestowania terenu związany z pracami ziem-

nymi. Zakres niezbędnych do wykonania badań 

archeologicznych określa inwestorowi wojewódz-

ki konserwator zabytków w wydanym na jego 

wniosek pozwoleniu (na zasadach określonych 

przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami). Po zakończeniu 

badań archeologicznych teren może być trwale 

zainwestowany; 

b) uzgodnienia wszystkich planów i projektów obej-

mujących obszar strefy z wojewódzkim konserwa-

torem zabytków.

5. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się szerokość pasów drogowych dróg oznaczo-

nych na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 

1.2.KDW – zgodnie z rysunkiem planu w liniach roz-

graniczających działek oznaczonych, w dniu uchwale-

nia planu, w ewidencji gruntów numerami: 170 i 171 

należących do obrębu ewidencyjnego Grąbkowo.

6. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 36

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 35.R uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: R – 

tereny rolnicze.

2) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.2.RM dla terenów zabudowy zagrodowej wraz z 

przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich 

osób: urządzeniami budowlanymi, ogrodami, budyn-

kami garażowymi i gospodarczymi oraz obiektami 

małej architektury.

3) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.3.RM dla terenów zabudowy zagrodowej wraz z 

przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich 

osób: urządzeniami budowlanymi, ogrodami, budyn-

kami garażowymi i gospodarczymi oraz obiektami 

małej architektury.

4) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenów oznaczonych 

na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 

1.4.KDW dla dróg wewnętrznych – dojazdów do 

pól.

5) Dopuszcza się realizację budowli i urządzeń nie-

zbędnych do pomiarów parametrów wiatru pod 

warunkiem zachowania granicznych powierzchni 

gruntów chronionych, niewymagających uzyskania 

zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele 

nierolnicze i nieleśne, o których mowa w przepisach 

szczególnych.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Na obszarze terenu elementarnego elementy zago-

spodarowania przestrzennego istotne dla kształto-

wania ładu przestrzennego stanowią:

a) lokalizacja zespołów zabudowy wzdłuż drogi/ulicy 

oznaczonej na rysunku planu jako teren elemen-

tarny 40.KD-L;

b) rozproszony układ zespołów zabudowy umożli-

wiający wgląd z drogi/ulicy oznaczonej na rysunku 

planu jako teren elementarny 40.KD-L na obszary 

otwartego krajobrazu na terenie elementarnym 

35.R;

c) zachowanie tradycyjnego otwartego krajobrazu 

rolniczego.

2) Przy lokalizacji zabudowy i kształtowaniu zagospo-

darowania działek obowiązuje zachowanie i twórcza 

kontynuacja elementów zagospodarowania prze-

strzennego, o których mowa w pkt 1.

3) Wyklucza się dokonywanie takich podziałów nieru-

chomości, w wyniku których następuje zmiana zasad 

obsługi komunikacyjnej na terenach oznaczonych na 

rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 1.2.RM 

i 1.3.RM, a w szczególności konieczność wydzielenia 

nowych dróg, dojazdów.

4) Przy wydzielaniu nowych działek siedliskowych obo-

wiązuje:

a) minimalna wielkość fragmentu działki położonego 

w granicach wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM – 

3000 m2;

b) minimalna szerokość frontu działki położonej w 

granicach wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM – 50 
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m;

c) minimalna wielkość fragmentu działki położonego 

w granicach wydzielenia wewnętrznego 1.3.RM – 

1500 m2;

d) minimalna szerokość frontu działki położonej w 

granicach wydzielenia wewnętrznego 1.3.RM – 

30 m.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały 

pobyt ludzi poza granicami terenów oznaczonych na 

rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne: 1.2.RM 

i 1.3.RM.

2) Ustala się, oznaczone na rysunku planu, nieprzekra-

czalne linie zabudowy:

a) w odległości 12 m od granicy pasa drogowego, 

oznaczonego na rysunku planu jako teren elemen-

tarny 40.KD-L;

b) w odległości 10 m od zachodniej granicy terenu 

elementarnego.

3) Obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchni 

biologicznie czynnej minimum:

a) 80% powierzchni tej części działki, która położo-

na jest w granicach wydzielenia wewnętrznego 

1.2.RM;

b) 65% powierzchni tej części działki, która położo-

na jest w granicach wydzielenia wewnętrznego 

1.3.RM.

4) Ustala się maksymalny wskaźnik zainwestowania:

a) 10% powierzchni tej części działki, która położo-

na jest w granicach wydzielenia wewnętrznego 

1.2.RM;

b) 25% powierzchni tej części działki, która położo-

na jest w granicach wydzielenia wewnętrznego 

1.3.RM.

5) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania form 

zabudowy i kompozycji obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku: 200 m2;

b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, 

ale nie więcej niż 9 m;

c) poziom posadowienia parteru budynków: 0,0 – 

0,5 m nad poziom terenu;

d) forma dachu: dach dwuspadowy o kącie nachyle-

nia połaci dachowych: 38-43 stopni;

a) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona 

do naturalnych odcieni dachówki ceramicznej i 

odcieni szarości.

6) Obowiązuje usytuowanie budynków mieszkalnych 

kalenicowo zgodnie z kierunkami oznaczonymi na 

rysunku planu.

4. Ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego – 5:

1) Ochroną obejmuje się obszary położone w grani-

cach oznaczonej na rysunku planu strefy ochrony 

archeologicznej W III – ograniczonej ochrony arche-

ologiczno – konserwatorskiej, obejmującej stanowi-

ska archeologiczne o mniejszej lub nierozpoznanej 

wartości dla dziedzictwa kulturowego gminy. Jest to 

strefa oznaczona nr 14 obejmująca stanowisko o Nr 

AZP 9-33/31 m. 20, stanowiące obozowisko i osadę 

z okresu kultury pucharów lejkowatych – położona 

na części działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu 

numerem ewidencyjnym 221/1, należącej do obrębu 

ewidencyjnego Grąbkowo.

2) Dla terenów położonych w granicach oznaczonej na 

rysunku planu strefy ochrony archeologicznej W III 

ustala się:

a) wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk 

archeologicznych badań interwencyjnych o cha-

rakterze nadzoru archeologicznego nad pracami 

ziemnymi realizowanego w trakcie procesu inwe-

stycyjnego. w Zakres niezbędnych do wykonania 

badań archeologicznych określa inwestorowi 

wojewódzki konserwator zabytków w wydanym 

na jego wniosek pozwoleniu (na zasadach okre-

ślonych przepisami szczególnymi dotyczącymi 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami);

b) po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk 

archeologicznych na podstawie wyników arche-

ologicznych badań interwencyjnych, w szczegól-

nych przypadkach, może być niezbędne przepro-

wadzenie archeologicznych badań ratowniczych, 

w zakresie określonym inwestorowi pozwoleniem 

wojewódzkiego konserwatora zabytków (na 

zasadach określonych przepisami szczególnymi 

dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad za-

bytkami). Po zakończeniu badań archeologicznych 

teren będzie mógł być trwale zainwestowany;

c) obowiązek uzgodnienia wszystkich planów i pro-

jektów dotyczących terenów wyznaczonej strefy 

z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

5. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się szerokość pasów drogowych dróg 

oznaczonych na rysunku planu jako wydzielenia 

wewnętrzne 1.4.KDW – zgodnie z rysunkiem planu 

w liniach rozgraniczających działek oznaczonych, w 

dniu uchwalenia planu, w ewidencji gruntów nume-

rami: 171, 184/1, 189 i 196 w obrębie ewidencyjnym 

Grąbkowo.

2) Drogi wewnętrzne, o których mowa w pkt 1 i 2 sta-

nowią dojazdy do pól. Dopuszcza się ich utwardzenie 

wyłącznie na odcinkach przylegających do terenu 

oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie 

wewnętrzne 1.2.RM.

3) Ustala się następujące wskaźniki potrzeb parkingo-

wych:

a) dla budynków mieszkalnych: nie mniej niż 1 miej-

sce parkingowe na jedno mieszkanie;

b) w gospodarstwach agroturystycznych: nie mniej 

niż 1 miejsce na pokój.

6. Ustalenia dotyczące zagospodarowania tymczasowego 

i ustalenia inne – 9:

1) Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako 

wydzielenie wewnętrzne 9.1 dopuszcza się budo-

wę tymczasowych zjazdów z dróg publicznych lub 

poszerzenie zjazdów istniejących, pod warunkiem 

uzyskania zgody właściwego zarządcy drogi, na 

potrzeby prowadzenia robót budowlanych i montażo-

wych związanych z realizacją elektrowni wiatrowych. 

Po zakończeniu robót budowlanych i montażowych 

obowiązuje przywrócenie stanu pierwotnego tere-

nu.

2) Po uzgodnieniu z właścicielem gruntów i właściwym 

zarządcą drogi publicznej dopuszcza się, jeżeli wy-

magają tego względy użytkowe obsługi elektrowni 

wiatrowych, możliwość pozostawienia urządzonych 

w trakcie realizacji parku wiatrowego dojazdów i 

placów technicznych, oraz zjazdów, o których mowa 

w pkt 1.

3) Obowiązuje wyposażenie urządzeń niezbędnych do 

pomiarów parametrów wiatru o wysokości 100 m i 

więcej w:

a) oznakowanie i oświetlenie zgodnie z przepisami 
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szczególnymi,

b) instalację odgromową.

7. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 37

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 36.ZL, uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: ZL – 

tereny lasów.

2) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.2.KDW dla drogi wewnętrznej – dojazdu do pól.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Obowiązuje zachowanie ciągłości przestrzennej z 

przylegającymi do terenu elementarnego obszarami 

lasów.

2) Zakaz dokonywania podziałów nieruchomości.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały 

pobyt ludzi.

4. Ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – 4:

1) Część terenu elementarnego stanowi objęty ochroną 

prawną użytek ekologiczny, o którym mowa w § 7 

ust. 1 pkt 6. Wyklucza się prowadzanie działalności 

oraz wprowadzanie zmian zagospodarowania tere-

nów, które powodować mogą szkody dla walorów 

przyrodniczych tego terenu, zgodnie z przepisami 

szczególnymi.

5. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się szerokość pasa drogowego drogi oznaczo-

nej na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 

1.2.KDW – zgodnie z rysunkiem planu w liniach roz-

graniczających działki oznaczonej, w dniu uchwalenia 

planu, w ewidencji gruntów numerem 171 w obrębie 

ewidencyjnym Grąbkowo.

6. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 38

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 37.R uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: R – 

tereny rolnicze.

2) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenów oznaczonych 

na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 

1.2.RM dla terenów zabudowy zagrodowej wraz z 

przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich 

osób: urządzeniami budowlanymi, ogrodami, budyn-

kami garażowymi i gospodarczymi oraz obiektami 

małej architektury.

3) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenów oznaczonych 

na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 

1.3.KDW dla dróg wewnętrznych – dojazdów do 

pól.

4) Dopuszcza się realizację budowli i urządzeń nie-

zbędnych do pomiarów parametrów wiatru pod 

warunkiem zachowania granicznych powierzchni 

gruntów chronionych, niewymagających uzyskania 

zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele 

nierolnicze i nieleśne, o których mowa w przepisach 

szczególnych.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Na obszarze terenu elementarnego elementy zago-

spodarowania przestrzennego istotne dla kształto-

wania ładu przestrzennego stanowią:

a) koncentracja zespołów zabudowy w sąsiedztwie 

zabudowy istniejącej w dniu uchwalenia planu;

b) zachowanie tradycyjnego otwartego krajobrazu 

rolniczego.

2) Wyklucza się dokonywanie takich podziałów nieru-

chomości, w wyniku których następuje zmiana zasad 

obsługi komunikacyjnej na terenach oznaczonych na 

rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 1.2.RM 

a w szczególności konieczność wydzielenia nowych 

dróg, dojazdów.

3) Przy wydzielaniu nowych działek siedliskowych obo-

wiązuje:

a) minimalna wielkość fragmentu działki położonego 

w granicach wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM – 

3000 m2;

b) minimalna szerokość frontu działki położonej w 

granicach wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM – 30 

m.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały 

pobyt ludzi poza granicami terenów oznaczonych 

na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne 

1.2.RM.

2) Ustala się, oznaczone na rysunku planu, nieprzekra-

czalne linie zabudowy:

a) w odległości 9 m od południowej granicy terenu 

oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie 

wewnętrzne 1.2.RM;

b) w odległości 11 m od północnej granicy terenu 

oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie 

wewnętrzne 1.2.RM;

c) w odległości 22 m od zachodniej granicy terenu 

elementarnego.

3) Obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchni 

biologicznie czynnej minimum 75% powierzchni 

tej części działki, która położona jest w granicach 

wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM.

4) Ustala się maksymalny wskaźnik zainwestowania: 

15% powierzchni tej części działki, która położona jest 

w granicach wydzielenia wewnętrznego 1.2.RM;

5) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania form 

zabudowy i kompozycji obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku: dla budynków mieszkalnych - 200 m2, a 

dla zabudowy gospodarczej – 300 m2;

b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, 

ale nie więcej niż 9 m;

c) poziom posadowienia parteru budynków: 0,0 – 0,5 

m nad poziom terenu;

d) forma dachu: dach dwuspadowy o kącie nachyle-

nia połaci dachowych: 38-43 stopni;

e) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona 

do naturalnych odcieni dachówki ceramicznej i 
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odcieni szarości.

6) Obowiązuje usytuowanie budynków mieszkalnych 

kalenicowo zgodnie z kierunkami oznaczonymi na 

rysunku planu.

4. Ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego – 5:

1) Ochroną obejmuje się obszary położone w grani-

cach oznaczonej na rysunku planu strefy ochrony 

archeologicznej W III – ograniczonej ochrony arche-

ologiczno – konserwatorskiej, obejmującej stanowi-

ska archeologiczne o mniejszej lub nierozpoznanej 

wartości dla dziedzictwa kulturowego gminy. Jest to 

strefa oznaczona nr 13 obejmująca stanowisko o Nr 

AZP 9-33/30 m. 18, stanowiące obozowisko i osadę 

z okresu kultury pucharów lejkowatych i kultury 

wczesnego brązu – położona na częściach działek 

oznaczonych w dniu uchwalenia planu numerami 

ewidencyjnymi: 213 i 215, należących do obrębu 

ewidencyjnego Grąbkowo.

2) Dla terenów położonych w granicach oznaczonej na 

rysunku planu strefy ochrony archeologicznej W III 

ustala się:

a) wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk 

archeologicznych badań interwencyjnych o cha-

rakterze nadzoru archeologicznego nad pracami 

ziemnymi realizowanego w trakcie procesu inwe-

stycyjnego. w Zakres niezbędnych do wykonania 

badań archeologicznych określa inwestorowi 

wojewódzki konserwator zabytków w wydanym 

na jego wniosek pozwoleniu (na zasadach okre-

ślonych przepisami szczególnymi dotyczącymi 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami);

b) po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk 

archeologicznych na podstawie wyników arche-

ologicznych badań interwencyjnych, w szczegól-

nych przypadkach, może być niezbędne przepro-

wadzenie archeologicznych badań ratowniczych, 

w zakresie określonym inwestorowi pozwoleniem 

wojewódzkiego konserwatora zabytków (na 

zasadach określonych przepisami szczególnymi 

dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad za-

bytkami). Po zakończeniu badań archeologicznych 

teren będzie mógł być trwale zainwestowany;

c) obowiązek uzgodnienia wszystkich planów i pro-

jektów dotyczących terenów wyznaczonej strefy 

z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

5. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się szerokość pasów drogowych dróg/ulic 

oznaczonych na rysunku planu jako wydzielenia 

wewnętrzne 1.3.KDW – zgodnie z rysunkiem planu 

w liniach rozgraniczających działek oznaczonych, 

w dniu uchwalenia planu, w ewidencji gruntów 

numerami: 220, 223 i 228 w obrębie ewidencyjnym 

Grąbkowo.

2) Drogi wewnętrzne, o których mowa w pkt 1 stano-

wią dojazdy do pól. Dopuszcza się ich utwardzenie 

wyłącznie na odcinkach przylegających do terenów 

oznaczonych na rysunku planu jako wydzielenia 

wewnętrzne 1.2.RM.

3) Ustala się następujące wskaźniki potrzeb parkingo-

wych:

a) dla budynków mieszkalnych: nie mniej niż 1 miej-

sce parkingowe na jedno mieszkanie;

b) w gospodarstwach agroturystycznych: nie mniej 

niż 1 miejsce na pokój.

6. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 39

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 38.U uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu U – 

tereny zabudowy funkcji usługowych wraz z urzą-

dzeniami budowlanymi, budynkami garażowymi i 

pomocniczymi oraz obiektami małej architektury.

2) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 1.2.E 

dla obiektów budowlanych i urządzeń elektroener-

getycznej infrastruktury technicznej.

3) Ustala się ścisłe przeznaczenie ternu oznaczonego na 

rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 1.3.W 

dla obiektów budowlanych i urządzeń wodociągowej 

infrastruktury technicznej.

4) Wyklucza się lokalizację:

a) zabudowy zagrodowej;

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

d) funkcji usługowych innych niż funkcje usług pu-

blicznych stanowiących zadania własne gminy w 

rozumieniu przepisów szczególnych;

e) obsługi komunikacji;

f) przemysłu nieuciążliwego.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Wyklucza się dokonywanie takich podziałów nie-

ruchomości, w wyniku których następuje zmiana 

zasad obsługi komunikacyjnej, a w szczególności 

konieczność wydzielenia nowych dróg, dojazdów.

2) Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obo-

wiązuje:

a) minimalna powierzchnia działki – 2000 m2;

b) minimalna szerokość frontu działki – 30 m.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Ustala się, oznaczoną na rysunku planu, nieprzekra-

czalną linię zabudowy w odległości 11 m od północ-

nej granicy terenu elementarnego.

2) Obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchni 

biologicznie czynnej minimum 50% powierzchni 

działki.

3) Ustala się maksymalny wskaźnik zainwestowania dla 

działki budowlanej: 30%.

4) Ustala się następujące wskaźniki kształtowania form 

zabudowy i kompozycji obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego 

budynku: 250 m2;

b) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, 

ale nie więcej 9 m;

c) poziom posadowienia parteru budynków: 0,0 – 0,5 

m nad poziom terenu.

4. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Ustala się wskaźniki potrzeb parkingowych: nie mniej 

niż 1 miejsce parkingowe na 2 zatrudnionych.

5. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.
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§ 40. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysun-

ku planu 39.KD-Z uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu: KD – droga/

ulica, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, 

wraz ze skrzyżowaniami z innymi ulicami oraz zjaz-

dami i urządzeniami infrastruktury technicznej.

2) Ustala się przebieg pasa drogowego w oznaczonych 

na rysunku planu liniach rozgraniczających drogi/

ulicy po:

a) części działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu 

w ewidencji gruntów numerem 29/1 w obrębie 

ewidencyjnym Darżyno;

b) części działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu 

w ewidencji gruntów numerem 37/1 w obrębie 

ewidencyjnym Grąbkowo.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Obowiązuje ochrona, właściwe utrzymanie i uzu-

pełnianie istniejących w dniu uchwalenia planu 

nasadzeń drzew wzdłuż drogi/ulicy. Wycinkę istnie-

jących w dniu uchwaleni planu drzew dopuszcza się 

wyłącznie w celu:

a) cięć sanitarnych;

b) budowy i przebudowy drogi dla podniesienia jej 

standardów bezpieczeństwa oraz parametrów 

technicznych i użytkowych, o których mowa w ust. 

3 pkt 3;

c) budowy i przebudowy zjazdów wynikających ze 

zmiany sposobu zagospodarowania terenu przy-

ległego do pasa drogowego – jeżeli ze względów 

technicznych lub dla zachowania bezpieczeństwa, 

wycinka taka jest niezbędna.

Wycięte drzewa muszą zostać zrekompensowane poprzez 

nasadzenie nowych drzew w liczbie odpowiedniej dla 

zachowania alejowego krajobrazu drogi.

2) Zakaz dokonywania podziałów nieruchomości.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Ustala się szerokość pasa drogowego w istniejących 

w dniu uchwalenia planu liniach rozgraniczających 

drogi/ulicy – zgodnie z rysunkiem planu.

2) Ustala się klasę drogi/ulicy: Z – droga/ulica zbior-

cza.

3) Obowiązuje urządzenie drogi/ulicy jako:

a) jednojezdniowej, dwupasowej;

b) o minimalnej szerokości pasa ruchu: 2,75 m;

c) wyposażonej co najmniej na terenach zabudowa-

nych w chodnik o minimalnej szerokości 1,50 m 

minimum po jednej stronie jezdni;

d) dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej w pasie 

drogowym.

4. Ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego – 5:

1) Ochroną obejmuje się obszary położone w grani-

cach oznaczonej na rysunku planu strefy ochrony 

archeologicznej W II – częściowej ochrony archeolo-

giczno – konserwatorskiej, obejmującej stanowiska 

archeologiczne posiadające istotne wartości dla 

dziedzictwa kulturowego gminy i budujące jej lokalną 

tożsamość. Jest to strefa oznaczona nr 6 obejmująca 

stanowisko o Nr AZP 9-33/22 m. 4, stanowiące cmen-

tarzysko i osadę z okresu kultury oksywsko-wielbar-

skiej – położona na części działki oznaczonej w dniu 

uchwalenia planu numerem ewidencyjnym 37/1, 

należącej do obrębu ewidencyjnego Grąbkowo.

2) Dla terenów położonych w granicach oznaczonej na 

rysunku planu strefy ochrony archeologicznej W II 

ustala się obowiązek:

a) przeprowadzenia na obszarach płaskich stanowisk 

(w zasięgu ich występowania) archeologicznych 

badań ratowniczych wyprzedzających proces 

zainwestowania terenu związany z pracami ziem-

nymi. Zakres niezbędnych do wykonania badań 

archeologicznych określa inwestorowi wojewódz-

ki konserwator zabytków w wydanym na jego 

wniosek pozwoleniu (na zasadach określonych 

przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami). Po zakończeniu 

badań archeologicznych teren może być trwale 

zainwestowany; 

b) uzgodnienia wszystkich planów i projektów obej-

mujących obszar strefy z wojewódzkim konserwa-

torem zabytków.

5. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Obowiązuje zapewnienie możliwości organizacji zjaz-

dów z działek budowlanych i siedliskowych zgodnie 

z ustaleniami planu.

6. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 41

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 40.KD-L uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu: KD – droga/

ulica, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, 

wraz ze skrzyżowaniami z innymi ulicami oraz zjaz-

dami i urządzeniami infrastruktury technicznej.

2) Ustala się przebieg pasa drogowego w oznaczonych 

na rysunku planu liniach rozgraniczających drogi/

ulicy po:

a) działce oznaczonej w dniu uchwalenia planu w 

ewidencji gruntów numerem 153 w obrębie ewi-

dencyjnym Grąbkowo;

b) działkach oznaczonych w dniu uchwalenia planu w 

ewidencji gruntów numerami: 143 i 417 w obrębie 

ewidencyjnym Darżyno;

c) części działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu 

w ewidencji gruntów numerem 256 w obrębie 

ewidencyjnym Darżyno.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Obowiązuje ochrona, właściwe utrzymanie i uzu-

pełnianie istniejących w dniu uchwalenia planu 

nasadzeń drzew wzdłuż drogi/ulicy. Wycinkę istnie-

jących w dniu uchwaleni planu drzew dopuszcza się 

wyłącznie w celu:

a) cięć sanitarnych;

b) budowy i przebudowy drogi dla podniesienia jej 

standardów bezpieczeństwa oraz parametrów 

technicznych i użytkowych, o których mowa w ust. 

3 pkt 3;

c) budowy i przebudowy zjazdów wynikających ze 

zmiany sposobu zagospodarowania terenu przy-

ległego do pasa drogowego – jeżeli ze względów 

technicznych lub dla zachowania bezpieczeństwa, 

wycinka taka jest niezbędna.

  Wycięte drzewa muszą zostać zrekompensowane 

poprzez nasadzenie nowych drzew w liczbie od-

powiedniej dla zachowania alejowego krajobrazu 
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drogi.

2) Zakaz dokonywania podziałów nieruchomości.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Ustala się szerokość pasa drogowego w istniejących 

w dniu uchwalenia planu liniach rozgraniczających 

drogi/ulicy – zgodnie z rysunkiem planu.

2) Ustala się klasę drogi/ulicy: L – droga/ulica lokalna.

3) Obowiązuje urządzenie drogi/ulicy jako:

a) jednojezdniowej, dwupasowej;

b) o minimalnej szerokości pasa ruchu: 2,5 m;

c) wyposażonej na terenie zabudowanych w chodnik 

o minimalnej szerokości 1,50 m co najmniej po 

jednej stronie jezdni.

4. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Obowiązuje zapewnienie możliwości organizacji zjaz-

dów z działek budowlanych i siedliskowych zgodnie 

z ustaleniami planu.

5. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 42

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 41.KD-Z uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu: KD – droga/

ulica, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, 

wraz ze skrzyżowaniami z innymi ulicami oraz zjaz-

dami i urządzeniami infrastruktury technicznej.

2) Ustala się przebieg pasa drogowego w oznaczonych 

na rysunku planu liniach rozgraniczających drogi/

ulicy po:

a) działce oznaczonej w dniu uchwalenia planu w 

ewidencji gruntów numerem 279 w obrębie ewi-

dencyjnym Darżyno;

b) części działki oznaczonej w dniu uchwalenia planu 

w ewidencji gruntów numerem 286 w obrębie 

ewidencyjnym Darżyno.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Obowiązuje ochrona, właściwe utrzymanie i uzu-

pełnianie istniejących w dniu uchwalenia planu 

nasadzeń drzew wzdłuż drogi/ulicy. Wycinkę istnie-

jących w dniu uchwaleni planu drzew dopuszcza się 

wyłącznie w celu:

a) cięć sanitarnych;

b) budowy i przebudowy drogi dla podniesienia jej 

standardów bezpieczeństwa oraz parametrów 

technicznych i użytkowych, o których mowa w ust. 

3 pkt 3;

c) budowy i przebudowy zjazdów wynikających ze 

zmiany sposobu zagospodarowania terenu przy-

ległego do pasa drogowego – jeżeli ze względów 

technicznych lub dla zachowania bezpieczeństwa, 

wycinka taka jest niezbędna.

  Wycięte drzewa muszą zostać zrekompensowane 

poprzez nasadzenie nowych drzew w liczbie od-

powiedniej dla zachowania alejowego krajobrazu 

drogi.

2) Zakaz dokonywania podziałów nieruchomości.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Ustala się szerokość pasa drogowego w istniejących 

w dniu uchwalenia planu liniach rozgraniczających 

drogi/ulicy – zgodnie z rysunkiem planu.

2) Ustala się klasę drogi/ulicy: Z – droga/ulica zbior-

cza.

3) Obowiązuje urządzenie drogi/ulicy jako:

a) jednojezdniowej, dwupasowej;

b) o minimalnej szerokości pasa ruchu: 2,75 m;

c) wyposażonej na terenach zabudowanych w chod-

nik o minimalnej szerokości 1,50 m co najmniej 

po jednej stronie jezdni.

4. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Obowiązuje zapewnienie możliwości organizacji zjaz-

dów z działek budowlanych i siedliskowych zgodnie 

z ustaleniami planu.

5. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu 

zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 43

  Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku 

planu 42.KD-D uchwala się ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu – 1:

1) Ustala się ścisłe przeznaczenie terenu: KD – droga/

ulica, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, 

wraz ze skrzyżowaniami z innymi ulicami oraz zjaz-

dami i urządzeniami infrastruktury technicznej.

2) Ustala się przebieg pasa drogowego w oznaczonych 

na rysunku planu liniach rozgraniczających drogi/

ulicy po:

a) działce oznaczonej w dniu uchwalenia planu w 

ewidencji gruntów numerem 37/3 w obrębie 

ewidencyjnym Grąbkowo;

b) częściach działek oznaczonych w dniu uchwalenia 

planu w ewidencji gruntów numerami: 61 i 62/5 

w obrębie ewidencyjnym Grąbkowo.

2. Ustalenia kształtowania ładu przestrzennego i kompo-

zycji urbanistycznej – 2:

1) Obowiązuje ochrona, właściwe utrzymanie i uzu-

pełnianie istniejących w dniu uchwalenia planu 

nasadzeń drzew wzdłuż drogi/ulicy. Wycinkę istnie-

jących w dniu uchwaleni planu drzew dopuszcza się 

wyłącznie w celu:

a) cięć sanitarnych;

b) budowy i przebudowy drogi dla podniesienia jej 

standardów bezpieczeństwa oraz parametrów 

technicznych i użytkowych, o których mowa w ust. 

3 pkt 3;

c) budowy i przebudowy zjazdów wynikających ze 

zmiany sposobu zagospodarowania terenu przy-

ległego do pasa drogowego – jeżeli ze względów 

technicznych lub dla zachowania bezpieczeństwa, 

wycinka taka jest niezbędna.

  Wycięte drzewa muszą zostać zrekompensowane 

poprzez nasadzenie nowych drzew w liczbie od-

powiedniej dla zachowania alejowego krajobrazu 

drogi.

2) Zakaz dokonywania podziałów nieruchomości.

3. Wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i 

form zabudowy – 3:

1) Ustala się szerokość pasa drogowego w istniejących 

w dniu uchwalenia planu liniach rozgraniczających 

drogi/ulicy – zgodnie z rysunkiem planu.

2) Ustala się klasę drogi/ulicy: D – droga/ulica dojazdo-

wa.
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3) Obowiązuje urządzenie drogi/ulicy jako:

a) jednojezdniowej, dwupasowej;

b) o minimalnej szerokości pasa ruchu 2,5 m;

c) wyposażonej na terenie zabudowanych w chodnik 

o minimalnej szerokości 1,50 m co najmniej po 

jednej stronie jezdni.

4) W liniach rozgraniczających drogi/ulicy dopuszcza się 

lokalizację: publicznych terenów zieleni urządzonej, 

miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 

przystanków autobusowych.

4. Ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego i ob-

sługi komunikacyjnej – 7:

1) Obowiązuje zapewnienie możliwości organizacji zjaz-

dów z działek budowlanych i siedliskowych zgodnie 

z ustaleniami planu.

5. Ustalenia dotyczące stawek procentowych – 10:

1) Dla całego terenu elementarnego ustala się 0% jako 

wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości, o której mowa w przepisach o planowaniu 

zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 44

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Potęgowo do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

Uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oce-

ny zgodności z prawem i skierowania niniejszej uchwały 

do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego;

2) przekazania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 

Środowiska i Państwowemu Powiatowemu Inspek-

torowi Sanitarnemu kopii niniejszej Uchwały wraz z 

podsumowaniem, o którym mowa w ustawie z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko;

3) przekazania Staroście kopii niniejszej Uchwały, nie 

później nie w dniu jej wejścia w życie;

4) podania do publicznej wiadomości informacji o przy-

jęciu planu i o możliwościach zapoznania się z jego 

treścią oraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, 

o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko;

5) umieszczenia niniejszej Uchwały na urzędowej tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Potęgowie,

6) opublikowania niniejszej Uchwały na stronie inter-

netowej Gminy Potęgowo;

7) prowadzenia monitoringu skutków realizacji po-

stanowień planu, w zakresie oddziaływania na 

środowisko, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko.

§ 45

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego, z wyjątkiem § 44 pkt 1, który wchodzi w 

życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Potęgowo

Józef Różański
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 Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLVI/330/2010

Rady Gminy Potęgowo

z dnia 12.11.2010 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w gminie Potęgowo obejmujących wieś Grąbko-

wo oraz tereny położone na wschód tej miejscowości
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Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVI/330/2010

Rady Gminy Potęgowo

z dnia 12.11.2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY POTĘGOWO O SPO-

SOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PRO-

JEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW OBEJMUJĄCYCH 

WIEŚ GRĄBKOWO ORAZ TERENÓW POŁOŻONYCH NA 

WSCHÓD TEJ MIEJSCOWOŚCI

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Potęgowo 

rozstrzyga, co następuje:

  W okresie wyłożenia projektu „miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów obej-

mujących wieś Grąbkowo oraz terenów położonych na 

wschód tej miejscowości” do publicznego wglądu oraz w 

wyznaczonym terminie po wyłożeniu, jak również podczas 

przeprowadzonej dyskusji publicznej dotyczącej planu, nie 

zostały wniesione żadne uwagi do projektu planu.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLVI/330/2010

Rady Gminy Potęgowo

z dnia 12.11.2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTY-

CJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 

NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY POTĘGOWO 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA ZGODNIE Z 

PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

  Rozstrzygnięcie dotyczące miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących 

wieś Grąbkowo oraz tereny położone na wschód tej miej-

scowości, sporządzone zostało na podstawie art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 

późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 216 ust. 2 pkt 

1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) 

i art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 i 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do 

„Prognozy skutków fi nansowych uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

obejmujących wieś Grąbkowo oraz tereny położone na 

wschód tej miejscowości”.

  Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbioro-

wych potrzeb wspólnoty. Jedna z kategorii zadań własnych 

gminy obejmuje infrastrukturę techniczną.

  Pod pojęciem infrastruktury technicznej (zgodnie z art. 

147 ust. 2 ustawy z dnia z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-

ce nieruchomościami (j.t. DzU z 2000 r. nr 46, poz. 543 

ze zm.) należy rozumieć – urządzenie albo modernizację 

drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad 

ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, ka-

nalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych 

i telekomunikacyjnych jako przyłączy wraz z niezbędną 

przebudową sieci bądź dróg w zakresie niezbędnym dla 

obsługi obiektu budowlanego

  Do zadań własnych gminy w zakresie infrastruktury 

technicznej należą sprawy:

— gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organi-

zacji ruchu drogowego;

— wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 

usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sa-

nitarnych, wysypisk i unieszkodliwiana odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i 

cieplną oraz gaz;

— działalności w zakresie telekomunikacji.

  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

przewidziane do realizacji na podstawie miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów obejmujących wieś Grąbkowo oraz tereny 

położone na wschód tej miejscowości, stanowią:

—  budowa i modernizacja publicznych dróg gmin-

nych;

— utrzymanie, modernizacja i rozbudowa istniejących 

jak i budowa projektowanych sieci wodno-kanaliza-

cyjnych oraz gazowych wraz z budową infrastruktury 

technicznej niezbędnej do wykonania projektowa-

nych przyłączy.

  Projektowane bądź wymagające modernizacji drogi 

gminne stanowią odcinki przebiegające w liniach 

rozgraniczających dróg/ulic oznaczonych na rysunku 

planu jako:

a) 40.KD-Z;

b) 41.KD-L.

  Projektowaną sieć wodociągową stanowią odcinki 

przebiegające w liniach rozgraniczających dróg/ulic 

oznaczonych na rysunku planu jako tereny elemen-

tarne:

a) 39.KD-Z;

b) 40.KD-L.

  Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej stanowią 

odcinki przebiegające:

a) w liniach rozgraniczających dróg/ulic oznaczonych 

na rysunku planu jako tereny elementarne: 39.KD-

-Z, 40.KD-L, 41.KD-Z;

b) w liniach rozgraniczających dróg/ulic oznaczonych 

na rysunku planu jako wydzielenia wewnętrzne: 

1.5.KDW na terenie elementarnym 32.R, 1.3.KDW 

na terenie elementarnym 37.R;

c) przez teren elementarny 11.R.

1.2. Sposób realizacji inwestycji:

 Realizacja powyższych inwestycji, należących do 

zadań własnych gminy i zapisanych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

obejmujących wieś Grąbkowo oraz tereny położone 

na wschód tej miejscowości, odbywać się powinna 

zgodnie z założeniami określonymi w zmianie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy 

Potęgowo uchwalonej uchwałą nr XLI/297/2010 z dnia 

30 kwietnia 2010 r.

 Zaleca się etapowanie inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, stosownie do możliwości budże-

towych gminy (właściwych organów administracji 

publicznej), zgodnie z przepisami ustawy z dnia z 27 

sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. 2009 

nr 157 poz. 1240).

 Działania podejmowanie w zakresie rozwoju i mo-

dernizacji infrastruktury powinny odbywać się syste-

matycznie oraz w ramach możliwości - kompleksowo 

– np. budowa i modernizacja dróg wraz z budową 

i modernizacją sieci infrastruktury technicznej, co 

pozwala zdobyć oszczędności zarówno fi nansowe, 

jak i czasowe oraz rozwiązać problem kolizji technicz-

nych.

 Zaleca się bieżące monitorowanie i koordynowanie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, na wszystkich etapach tj., budowy, rozbudowy i 
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modernizacji sieci.

 Należy kształtować system wodociągowy w sposób 

pozwalający na zapewnienie ciągłości dostaw wody 

poprzez np. tworzenie układów pierścieniowych; zmie-

rzające docelowo do spięcia wszystkich wodociągów 

w jeden system wodociągowy dla całej gminy.

 Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej powinna przebiegać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami. Należy realizować programy 

budowy, nie tylko dając gwarancję możliwie szybkiej 

realizacji zamierzenia, ale również gwarantując wyso-

ką jakoś wykonania inwestycji.

1.3. Zasady fi nansowania:

 Źródła fi nansowania zadań gminnych mogą pocho-

dzić z:

— dochodów własnych Gminy;

— różnego rodzaju dotacji;

— funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

— kredytów, pożyczek preferencyjnych;

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów obejmujących wieś Grąbkowo oraz tere-

ny położone na wschód tej miejscowości ma na celu 

stworzenie harmonijnej przestrzeni, wywołanie zmian 

estetycznych w krajobrazie gminy oraz zachowanie 

ładu przestrzennego. Skutki ekonomiczno-społeczne 

wynikają pośrednio z uchwalenie w/w planu. Zależą 

one bezpośrednio od realizacji inwestycji, opisanych 

w niniejszym rozstrzygnięciu. Brak planu miejscowego 

z pewnością uniemożliwiłby ich realizację.
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 UCHWAŁA Nr XL/373/10

Rady Gminy Pszczółki

 z dnia 9 listopada 2010 r.

 w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka-

łych na terenie Gminy Pszczółki”.

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572, ze zmianami: z 2004r. Nr 273 poz. 2703, Nr 

281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, 

Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, 

Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 

1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 

poz 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 

1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 

poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. 

Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, 

poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r.Nr 44, poz 250, Nr 

54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) oraz art. 

18 ust. 2 pkt 15. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, 

poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 

62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 

2004 r. Nr 102, poz poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., 

Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz 1457, z 2006r., Nr 17, poz. 

128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i 

Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 

1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142, 146 i Nr 106, poz. 675). 

Rada Gminy PSZCZÓŁKI uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się „Regulamin udzielania pomocy materialnej 

o chrakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Pszczółki”, w brzmieniu określonym w 

załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr XIX/228/05 Rady Gminy Pszczółki 

z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu 

pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Pszczółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-

skiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

   Załącznik

   do uchwały nr XL/373/10

   Rady Gminy Pszczółki

     z dnia 9 listopada 2010 r.

   Załącznik nr 1 do uchwały

   Rady Gminy Pszczółki

    Nr XL/373/10

   z dnia 08 listopada 2010r.

REGULAMIN

UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTE-

RZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH 

NA TERENIE GMINY PSZCZÓŁKI

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-

temie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, 

poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781), ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 

99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) i ustawy z dnia 28 listo-

pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami).

§ 1

1. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, 

wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, 

przysługuje mu świadczenie pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym, w formie:

1) stypendium szkolnego,

2) zasiłku szkolnego.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) stypendium szkolnym – należy przez to rozumieć 

bezgotówkową lub gotówkową formę pomocy, 

przyznaną w celu:

a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 
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udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrów-

nawczych, wykraczających poza zajęcia realizo-

wane w szkole w ramach planu nauczania,

b) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 

udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych 

poza szkołą,

c) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w 

tym w szczególności zakupu podręczników, dofi-

nansowania zakupu pomocy naukowych itp.

d) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 

związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania uprawnionym uczniom szkół  

ponad gimnazjalnych oraz kolegiów.

2) zasiłku szkolnym - należy przez to rozumieć bez-

zwrotną doraźną pomoc uczniowi, znajdującemu 

się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej ze zdarzenia losowego, z przeznacze-

niem na cele edukacyjne. Zdarzeniem losowym 

w rozumieniu regulaminu są nagłe okoliczności 

pogarszające sytuację materialną rodziny ucznia 

w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym 

kontynuowanie nauki (np. kradzież, pożar, powódź, 

nagła ciężka choroba, nagła utrata pracy, śmierć 

najbliższego członka rodziny).

3) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć 

miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzi-

nie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o  

pomocy społecznej (na dzień podjęcia uchwały: 

351,00 zł).

4) kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozu-

mieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy o świadczeniach rodzinnych (na dzień pod-

jęcia uchwały:

 68,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,

 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia 

do ukończenia 18 roku życia,

 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia 

do ukończenia 21 roku życia albo,

 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole wyż-

szej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

5) szkole – należy przez to rozumieć szkoły publiczne 

i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych 

dla młodzieży i dorosłych oraz szkoły niepubliczne 

nieposiadające uprawnień szkół publicznych dla 

młodzieży i dorosłych,

6) uczniu – należy rozumieć przez to uczniów szkół, 

słuchaczy kolegiów i wychowanków ośrodków 

zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki,

7) dyrektorze - należy rozumieć przez to dyrektora 

szkoły, a także dyrektora kolegium lub ośrodka, do 

którego uczęszcza uczeń,

8) kolegium – należy przez to rozumieć publiczne 

kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia 

języków obcych, kolegia pracowników służb spo-

łecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie 

i nauczycielskie kolegia języków obcych (nie doty-

czy kolegiów działających na podstawie ustawy o 

szkolnictwie wyższym),

9) ośrodku – należy przez to rozumieć publiczne i 

niepubliczne ośrodki, umożliwiające dzieciom i 

młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu 

głębokim oraz dzieciom i młodzieży upośledzonym 

umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, 

realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obo-

wiązku nauki,

10) innych okolicznościach - należy rozumieć przez to 

bezrobocie, niepełnosprawność ciężką lub długo-

trwałą chorobę, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

alkoholizm lub narkomanię, niepełność rodziny,

11) zdarzeniu losowym - należy rozumieć przez to 

nagłe wystąpienie innych okoliczności lub klęski 

żywiołowej,

12) rodzinie - należy rozumieć przez to odpowiednio 

następujących członków rodziny: małżonków, rodzi-

ców, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozosta-

jące na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 

25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 

rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą 

niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świad-

czenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zali-

cza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna 

prawnego, dziecka pozostającego w związku mał-

żeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadają-

cego własne dziecko.

3. Przepisów regulaminu nie stosuje się do studentów.

§ 2

Zgodnie z art. 90b ust. 3-4 ustawy o systemie oświaty, 

pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje 

zamieszkałym na terenie Gminy Pszczółki:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o 

uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla 

dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów 

nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 

obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – 

do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż 

do ukończenia 24 roku życia;

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków 

umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których 

mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a 

także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo 

ze sprzężonymi  niepełnosprawnościami na realizację 

odpowiedniego obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku 

nauki;

3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających 

uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla 

dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku 

nauki;

4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich 

i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do 

czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 24 roku życia, zwanymi dalej 

uprawnionymi.

§ 3

1. Stypendium szkolne może być udzielane w 

następujących formach:

a) całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych 

kosztów zajęć edukacyjnych, na podstawie wniosku 

uprawnionego i faktury lub rachunku wystawione-

go przez usługodawcę,

b) refundacji wydatków związanych z pobieraniem 

nauki poza miejscem zamieszkania, na podsta-

wie wniosku uprawnionego i faktury lub rachunku  

wystawionego przez usługodawcę, a w przypadku 

kosztów związanych z transportem – na podstawie 

wniosku uprawnionego i imiennych biletów mie-

sięcznych komunikacji publicznej lub faktury bądź 

rachunku za zakup biletów jednorazowych,

c) refundacji wydatków związanych z zakupem pod-

ręczników, słowników, atlasów, map oraz innych 

tego typu publikacji na różnych nośnikach, np. CD  

lub pomocy dydaktycznych oraz przyborów szkol-
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nych związanych z zajęciami szkolnymi, stroju spor-

towego wymaganego w procesie edukacji m.in.: 

odzieży sportowej: spodenek, szortów, koszulek, 

podkoszulków, getrów, dresów, kąpielówek, kostiu-

mu pływackiego, czepka, okularów pływackich; 

obuwia sportowego.: tenisówek, halówek, trampek, 

adidasów, klapek na basen, i odzieży do praktycz-

nej nauki zawodu innych artykułów niezbędnych 

do nauki w szkołach, kolegiach i ośrodkach na 

podstawie wniosku uprawnionego i odpowiednich 

faktur lub rachunków potwierdzających poniesione 

wydatki.

§ 4

Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitej 

lub częściowej refundacji kosztów udziału w zajęciach 

edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane 

w szkole, kolegium, ośrodku w ramach planu nauczania, 

może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w 

tym wyrównawczych o charakterze informatycznym, 

technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym 

lub turystyczno-krajoznawczym organizowanych przez 

szkoły, kolegia, ośrodki i inne jednostki organizacyjne, 

które prowadzą statutową działalność w tym zakresie.

§ 5

Stypendium szkolne udzielone uczniom szkół ponad-

gimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów przyznane w 

formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 

związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamiesz-

kania może dotyczyć kosztów zakwaterowania w inter-

nacie, bursie lub stancji, kosztów dojazdów do szkół 

środkami komunikacji zbiorowej.

§ 6

Stypendium może być udzielone w jednej lub kilku 

formach jednocześnie.

§ 7

1. Wysokość stypendium szkolnego w zależności 

od dochodu na osobę w rodzinie, ustala się w 

wysokości:

a) dochód w wysokości do 50% kryterium dochodo-

wego – 100% kwoty zasiłku rodzinnego,

b) dochód od 50% - 100% kryterium dochodowego – 

80% kwoty zasiłku rodzinnego.

2. Wysokość stypendium szkolnego, o którym mowa w 

ust. 1 regulaminu zostaje powiększona o 20% kwoty 

zasiłku rodzinnego, gdy w rodzinie  wystąpi jeden z 

niżej wymienionych czynników:

• bezrobocie obojga rodziców,

• niepełnosprawność ucznia lub najbliższego członka 

rodziny,

• ciężka lub długotrwała choroba ucznia lub najbliż-

szego członka rodziny,

• wielodzietność (4 dzieci i więcej),

• rodzina niepełna.

3. Wysokość tak obliczonego stypendium zaokrągla się 

w ten sposób, że wielkości wynoszące mniej niż 0,5 

złotych pomija się, 0,5 złotych i więcej podwyższa się 

do pełnej złotówki.

§ 8

1. Zasiłek szkolny przyznaje się w formie świadczenia 

pieniężnego na pokrycie wydatków związanych 

z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w 

roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium 

szkolnego.

2. Wnioskodawca we wniosku wskazuje niżej wymieniony 

cel przeznaczenia kwoty zasiłku szkolnego:

a) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zajęć 

edukacyjnych,

b) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów pobytu 

ucznia w internacie lub dojazdu na zajęcia eduka-

cyjne,

c) zakup podręczników lub pomocy naukowych (w 

tym również stroju gimnastycznego, obuwia spor-

towego i odzieży do praktycznej nauki zawodu).

3. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się na kwotę 150,00 

zł.

§ 9

1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym przyznaje Wójt Gminy Pszczółki, w drodze 

decyzji administracyjnej.

2. W decyzji administracyjnej określa się m. in. wysokość 

świadczenia pomocy materialnej (w przypadku 

stypendium miesięcznie i ogółem), okres na który 

stypendium jest przyznane, jego formy, okresy za 

które nastąpi refundacja poniesionych wydatków oraz 

terminy wypłat.

3. Zgodnie z art. 90 n ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, 

świadczenia pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym są przyznawane na wniosek:

a) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, po 

zaciągnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, 

kolegium lub ośrodka,

b) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrod-

ka,

c) z urzędu.

§ 10

1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy 

materialnej Wnioskodawca składa na druku według 

wzoru, stanowiącego załącznik do regulaminu.

2. Do wniosku załącza się zaświadczenia o wysokości 

dochodów, a w przypadku ucznia, którego rodzina 

korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej - zaświadczenie z Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej.

3. Jeśli w rodzinie ucznia, niekorzystającej ze świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej, występują niżej 

wymienione czynniki, należy dodatkowo załączyć 

dokumenty poświadczające:

a) w przypadku niepełnosprawności – orzeczenie o 

stopniu niepełnosprawności,

b) w przypadku bezrobocia – zaświadczenie z Urzędu 

Pracy,

c) w przypadku długotrwałej choroby – zaświadczenie 

lekarskie,

d) w przypadku rodziny niepełnej – oświadczenie 

Wnioskodawcy.

4. Analiza wniosków będzie odbywała się we współpracy 

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu 

sprawdzenia zgodności danych.

§ 11

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa 

się w sekretariacie Urzędu Gminy w Pszczółkach, w 

terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, 

a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 

października danego roku szkolnego.

2. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w sekretariacie 

Urzędu Gminy w Pszczółkach, w terminie nie 

dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 

uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

3. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie 
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podlegają opłacie skarbowej.

4. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej 

rozpatrywany będzie w terminie 30 dni od daty jego 

złożenia.

5. Okres przyznania stypendium szkolnego uzależnia 

się od wielkości posiadanych środków w budżecie 

gminy.

§ 12

1. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie krótszy 

niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym 

roku szkolnym, a przypadku słuchaczy kolegiów na 

okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 9   

miesięcy w danym roku szkolnym.

2. Wydatki poniesione w danym okresie, a przekraczające 

wysokość przyznanego miesięcznego stypendium, 

mogą być rozliczane w  kolejnych okresach płatności, 

aż do całkowitej refundacji poniesionego wydatku, 

jednak w kwocie nie wyższej niż kwota przyznanego  

stypendium.

§ 13

1. Stypendium szkolne wypłacane będzie jako refundacja 

poniesionych wydatków za okresy wskazane w decyzji 

administracyjnej.

2. Pomoc materialna realizowana będzie w kasie Urzędu 

Gminy Pszczółki lub przelewem na rachunek bankowy 

Wnioskodawcy.

§ 14

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypen-

dium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 15

Od decyzji Wójta Gminy o przyznaniu pomocy mate-

rialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania 

pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy, służy 

odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Pszczółki, w 

terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

                                         Załącznik do  Regulaminu  
               udzielania pomocy materialnej  

                       o charakterze socjalnym dla uczniów  
                   zamieszkałych na terenie  

                        Gminy Pszczółki 

 
 URZĄD GMINY  

W PSZCZÓŁKACH 
 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE 
 

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

STYPENDIUM SZKOLNEGO  /  ZASIŁKU SZKOLNEGO* 

 
 
1. Wnioskodawca 
Imię i nazwisko ............................................................................................................................ 
Adres ............................................................................................................................................ 
 

2. Dane ucznia/ wychowanka ubiegającego się o pomoc materialną 
Imię i nazwisko ucznia ................................................................................................................. 
Data i miejsce urodzenia .............................................................................................................. 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych...................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Miejsce zamieszkania ucznia: 
miejscowość……......................................kod ............................................................................. 
ulica, nr domu/mieszkania......................................................tel. ................................................ 
Miejsce stałego zameldowania ucznia: 
miejscowość……......................................kod ............................................................................. 
ulica, nr domu/mieszkania............................................................................................................ 
 

3. Informacje o szkole/ ośrodku, do której uczęszcza uczeń/ wychowanek 
 

Nazwa szkoły ............................................................................................................................... 
Klasa/rok nauki ............................................................................................................................ 
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4. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej:  
4.1. Stypendium szkolnego 

Trudna sytuacja materialna, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. 
W rodzinie występuje (wybrane uzasadnienie zaznaczyć i określić) 

       a) bezrobocie .........................................................................................................................,  
       b) niepełnosprawność ..........................................................................................................., 
       c) ciężka lub długotrwała choroba ........................................................................................,  
       d) wielodzietność ..................................................................................................................,  
       e) alkoholizm lub narkomania ...............................................................................................,  
      f) rodzina  niepełna ................................................................................................................ 
4.2 Zasiłku szkolnego 
      Przejściowa trudna sytuacja materialna ucznia spowodowana zdarzeniem losowym   
      (dokładnie opisać zdarzenie losowe) 
 

…………………………………………………………………………..…...............................  
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

 
5. Wnioskowana forma świadczenia pomocy materialnej ( należy opisać właściwą) 

 

a) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych, wykraczających poza  zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 
nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych  poza szkołą 
Zajęcia dydaktyczne (podać rodzaj) .......................................................................................... 
.................................................................................................................................................  
 
prowadzone przez 
................................................................................................................................................. 
(nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia) 

 

b) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym (zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, stroju 
gimnastycznego, obuwia sportowego, odzieży do praktycznej nauki zawodu) ……………………….… 
……......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

 

c) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów (pobyt ucznia 

w internacie, dojazd na zajęcia edukacyjne)  ........................................................................ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

 

 

6. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej  
 Oświadczam, że rodzina ucznia składa się z niżej wymienionych osób, pozostających 

we wspólnym gospodarstwie domowym: 

 

Lp 

 

Imię i nazwisko 

Data 
urodzenia 

 

Miejsce nauki/pracy 

Stopień pokrewieństwa 
wobec wnioskodawcy 
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Źródła miesięcznego dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 
(udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami): 
 

• wynagrodzenie za pracę - ………………………………… zł 

• zasiłek rodzinny i dodatki stałe - …………………………  zł 

• zasiłek pielęgnacyjny - …………………......…………….  zł 

• stałe zasiłki z pomocy społecznej - ....................................  zł 

• zasiłek okresowy z pomocy społecznej - ……….........…..  zł 

• emerytury, renty inwalidzkie - ……………………….......  zł 

• alimenty - ……………….............................................…..  zł 

• zasiłek dla bezrobotnych - …………………...................... zł 

• dochody z prowadzenia działalności gospodarczej - ………………… zł 

• dodatki mieszkaniowe - ……………. zł 

• inne dochody - ……..........................................................................……………...… zł 
 

Oświadczam, że łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny, wspólnie 
zamieszkującej i prowadzącej wspólnie gospodarstwo domowe wyniosły ………...……… zł. 
Miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie wyniósł ...................... zł  

 
 

7. Inne otrzymywane przez ucznia stypendia o charakterze socjalnym 
     Jeśli tak – wpisać jakie oraz kwotę stypendium, jeśli nie – wpisać: nie otrzymuje) 

 

 

     …………………………………………………………………….........……………………. 
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8. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany o obowiązku niezwłocznego powiadomienia 
Wójta Gminy Pszczółki o ustaniu przyczyn, które były podstawą przyznania stypendium 
szkolnego. 
9. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany, że należności z tytułu nienależnie pobranego 
stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. 
10.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych 
przyznawaniem stypendiów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. 

 
 

      Podpis wnioskodawcy: 

 

 
…………....……, dnia ……….….......... r.                                  .................................... 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

W załączeniu: 

1. zaświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie, a w przypadku korzystania ze świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej - zaświadczenie z GOPS uwzględniające rodzaj świadczeń, 
ich wysokość oraz dochód w rodzinie, 
2. zaświadczenie potwierdzające status bezrobotnego, niepełnosprawność, ciężką lub 
długotrwałą chorobę członka  rodziny, 
 

3. …...................................................………………………………………………………….. 
 

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

 

OPINIA DYREKTORA SZKOŁY  

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...……… 

          

        Pieczęć szkoły              Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

 

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

 

................................. dnia. ........................ 
                (miejscowość) 
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 UCHWAŁA Nr XXXVI/249/2010

Rady Gminy Smętowo Graniczne

 z dnia 3 sierpnia 2010 r.

 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami gminy Smętowo Graniczne na lata 2010-2013”

Na podstawie 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 późniejszymi zmianami), art. 87 ust. 1, 

3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 

z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Program Opieki nad Zabytkami Gminy 

Smętowo Graniczne na lata 2010 - 2013” w brzmieniu 

jak w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Smętowo Graniczne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały i 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Pomorskiego.

 Przewodniczący 

Rady Gminy

Jan Kulczyński

  Załącznik 

  do uchwały nr XXXVI/249/2010

  Rady Gminy Smętowo Graniczne

    z dnia 3 sierpnia 2010 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY SMĘTO-

WO GRANICZNE NA LATA 2010-2013

CZĘŚĆ I

RELACJA Z DOKUMENTAMI ZEWNĘTRZNYMI

Rozdział 1

WSTĘP

Oddział 1

Wprowadzenie

Program Opieki nad Zabytkami to dokument własny 

samorządu Gminy Smętowo Graniczne służący do podej-

mowania planowanych działań dotyczących ochrony 

zabytków i krajobrazu kulturowego.

Główną ideą Programu jest efektywne wykorzystanie 

środowiska kulturowego dla rozwoju Gminy, poprawa 

stanu zachowania gminnego środowiska kulturowego 

oraz uświadomienie mieszkańcom i decydentom potrzeb 

oraz zasad jego ochrony. Program służyć ma też określe-

niu zasad finansowania ochrony i opieki nad zabytkami 

w Gminie Smętowo Graniczne. Winien być zgodny z 

ponadlokalnymi dokumentami programowymi./Wska-

zane w nim działania są zgodne z krajowymi, wojewódz-

kimi, a także lokalnymi dokumentami programowymi 

oraz dokumentami o charakterze strategicznym/.

Dokument ten władzom gminy służy jako instrument 

do realizacji polityki ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Udostępniany może być osobom zainteresowanym.

Zadania Programu i zaproponowane sposoby ich 

realizacji są zgodne z ustawowymi regulacjami z dzie-

dziny ochrony zabytków w Polsce.

Oddział 2

Cel opracowania1

Program ma na celu:

- włączenie problemów ochrony zabytków do systemu 

działań strategicznych wynikających z opracowań 

ponadlokalnych, ale także z  opracowań strategicznych, 

 
 

 Smętowo Graniczne - lipiec 2010 
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programowych gminy

- uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków dla 

rozwoju gminy, w tym:

- krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, 

łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i 

równowagi ekologicznej

- zahamowanie procesów degradacji zabytków i 

doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania:

- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz 

walorów krajobrazu kulturowego

- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność 

zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i 

edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 

pozyskiwaniu środków finansowych i wzrostowi sum 

wydatkowanych na opiekę nad nimi

- określenie warunków współpracy z właścicielami 

zabytków

- eliminowanie sytuacji konfliktowych

- inicjowanie działań edukacyjnych, informacyjnych, 

propagujących znajomość zabytków i opieki nad 

nimi

- podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających 

tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 

zabytkami

- wspieranie działań zmierzających do pozyskania 

środków finansowych na opiekę nad zabytkami.

1) Cytat z: Program opieki nad zabytkami wojewódz-

twa pomorskiego na lata 2007-2010

Oddział 3

Podstawa prawna opracowania Programu Opieki nad 

Zabytkami

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 

dnia 23 lipca 2003 r. /Dz. U. z 2003 r., Nr 162 poz. 1568/.

Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami jest 

zadaniem własnym samorządu terytorialnego.

W oparciu o art. 87 ust. 1 Ustawy... zarząd Wojewódz-

twa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) spo-

rządza na okres czterech lat odpowiednio wojewódzki, 

powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami.

Program gminny przyjmowany jest przez Radę Gminy, 

po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabyt-

ków (art. 87 ust. 3). Następnie, dwa lata od ogłoszenia 

w dzienniku urzędowym wójt gminy sporządza sprawoz-

danie, które przedstawia się odpowiednio Radzie Gminy 

(art. 87 ust. 4 i 5).

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) -art. 7 

ust. 1 pkt 9- zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

to zadanie własne gminy, w szczególności obejmuje ono 

sprawy ładu przestrzennego, kultury (w tym bibliotek 

gminnych i innych instytucji kultury) oraz ochrony zabyt-

ków i opieki nad zabytkami.

Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami gmina między innymi posiada:

1/ prawo utworzenia (po uprzednim zasięgnięciu 

opinii Konserwatora) parku kulturowego w celu 

ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania 

wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami 

nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej 

tradycji (art. 16 ust. 1)

2/ obowiązek uwzględniania w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

oraz w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego ochrony zabytków nieruchomych i 

ich otoczenia oraz ustaleń Programu. Studium i plany 

miejscowe wymagają odpowiednio zaopiniowania lub 

uzgodnienia przez Konserwatora (art. 18, art. 19 i art. 

20)

3/ obowiązek prowadzenia gminnej ewidencji zabytków 

w formie zbioru kart adresowych zabytków z terenu 

gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków (art. 

22 ust. 4)

4/ przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych 

przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, 

że jest on zabytkiem i zawiadomienie o tym fakcie 

właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków 

(art. 32 ust. 1 pkt 3 i ust. 2)

5/ przyjmowanie zawiadomień o przypadkowym 

znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje 

przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym 

i  zawiadamianie o tym fakcie właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 33 ust. 

1 i ust. 2)

6/ sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym 

finansowanie prac konserwatorskich i budowlanych 

przy zabytku, do którego tytuł prawny posiada osoba 

fizyczna lub jednostka organizacyjna (art. 71 ust. 1 i 

2)

7/ prawo udzielania przez organ stanowiący gminy, w 

trybie określonym przepisami odrębnymi, dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków (art. 81)

8/ sporządzanie przez Prezydenta Miasta i przyjmowanie 

przez Radę Miejską na okres 4 lat gminnego programu 

opieki nad zabytkami (art. 87 ust. 1, ust. 2 i ust. 4). Co 

dwa lata Prezydent Miasta sporządza i przedstawia 

Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu 

(art. 87 ust. 5)

9/ Prezydent/Wójt/sporządza na okres 4 lat gminny 

program opieki nad zabytkami, gminny program 

opieki nad zabytkami przyjmuje Rada Gminy po 

uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora 

zabytków; gminny program opieki nad zabytkami 

ogłaszany jest w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym  

/art. 87/.

 Ustawa... precyzuje pojęcia zabytku, ochrony i opieki 

nad zabytkami, form ochrony, kompetencje organów /w 

tym administracji samorządowej/ , formy finansowania 

opieki nad zabytkami, ich ewidencjonowania itp.

Celem ochrony zabytku Ustawa /art. 4/ nakłada także 

na samorząd gminny obowiązek:

1/ zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych 

i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie 

zabytków oraz ich zagospodarowanie oraz utrzyma-

nie,

2/ zapobiegania zagrożeniom, powodującym uszczer-

bek dla wartości zabytków,

3/ przeciwdziałanie i udaremnianie niszczenia i nie-

właściwego korzystania z zabytków,

5/ przeciwdziałania kradzieżom, zaginięciom, niele-

galnemu wywozowi zabytków za granice,

6/ uwzględniania zadań ochronnych w planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształ-

towaniu środowiska.

 W ramach opieki nad zabytkami /art. 5 Ustawy.../

właściciel lub posiadacz zabytku, a także gmina, mają 

obowiązek:

1/ zapewnienia warunków dla naukowego badania 

i dokumentowania zabytków (forma opieki nad 

zabytkami),

2/ prowadzenia prac konserwatorskich, restaurator-

skich i robót budowlanych przy zabytku,



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 6 — 587 — Poz. 160

3/ zabezpieczenia i utrzymania zabytku i jego otocze-

nia w jak najlepszym stanie,

4/ korzystania z zabytku w sposób zapewniający 

trwałe zachowania jego wartości,

5/ popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o 

zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

Ochrona zabytków i opieka nad nimi to także konsty-

tucyjny obowiązek Państwa.

Art. 5 Konstytucji RP - „Rzeczpospolita Polska (...) 

strzeże dziedzictwa narodowego (...) Istotnym elemen-

tem tego dziedzictwa są zabytki, które w swych niema-

terialnych wartościach są dobrem wspólnym”.

Obowiązek ten realizowany jest między innymi 

poprzez formułowanie Programów Opieki nad Zabytka-

mi na szczeblu:

— krajowym /nie został uchwalony/

— wojewódzkim /Wojewódzki Program Opieki nad 

Zabytkami dla woj. pomorskiego na lata 2007-

2010 został uchwalony Uchwałą Nr72/VI/07 Sejmiku  

Województwa Pomorskiego z dnia 26 lutego 2007r. 

i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Pomorskiego/

— powiatowym /nie został uchwalony/

Ponadto ochrona zabytków została uwzględniona w 

innych uregulowaniach prawnych dotyczących ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami, które znajdują się w 

szeregu obowiązujących ustaw, w tym w:

1) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717 z późn. zm.),

2) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 

zm.),

3) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony 

środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150),

4) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.),

5) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 

261, poz. 2603 z późn. zm.),

6) ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123).

Zasady ochrony zabytków znajdujących się w muzeach 

określone zostały w Ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. 

o muzeach (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z póź, zm.).

Zasady ochrony zasobów bibliotecznych określone 

zostały w Ustawie z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 

(Dz. U. Nr 85, poz. 539 z póź. zm.)

Ochronę materiałów archiwalnych określają przepi-

sy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 

Nr 97, póź. zm.)

Oddział 4

Zasoby dziedzictwa a obywatel 

w Polsce:

zgodnie z Konstytucją RP-art. 5

„...Ochrona zabytków, dawnych materialnych i niema-

terialnych dóbr kultury jest obowiązkiem konstytucyjnym 

Państwa (...) Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa 

narodowego. (...) Istotnym elementem tego dziedzictwa 

są zabytki, które w swoich niematerialnych wartościach 

są dobrem wspólnym”:

a „... obowiązkiem Obywatela jest troska o dobro 

wspólne.”

w Europie(...):

„Dziedzictwo kulturowe jest częścią definicji europej-

skiej tożsamości. Stanowi fundamentalny wyraz bogac-

twa i różnorodności europejskiej kultury.  

Ochrona dziedzictwa kulturowego, niezastąpionego 

świadectwa przeszłości, leży we wspólnym interesie 

Państw Członkowskich, które muszą zapewnić przeka-

zanie tego dziedzictwa przyszłym pokoleniom. Dlatego 

opieka i konserwacja oraz wymogi użytkowania i umoż-

liwienia dostępu do dziedzictwa kulturowego zarówno w 

sektorze publicznym jak prywatnym leży w publicznym 

interesie.” 

/z dokumentu ECCO-Europejskiego Zrzeszenia Krajo-

wych Zwiąków Konserwatorów - Restauratorów/

Międzynarodowe konwencje, programy i porozumie-

nia, określające zasady ochrony zabytków to między 

innymi:

- Karta Ateńska uchwalona na IV Kongresie CIAM w 

Atenach w 1933 r.

- Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji 

Zabytków i Miejsc Zabytkowych - Karta Wenecka 

- przyjęta w 1964 r. kontynuująca zasady Karty 

Ateńskiej

- Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego - przyjęta 16 listopada 1972 

r. w Paryżu na 17 sesji Konferencji Generalnej ONZ 

dla Wychowania, Nauki i Kultury UNESCO; konwencja 

ratyfikowana przez Polskę 6 maja 1976 r.-opublikowana 

w Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego dot. potrzeby 

działania w obszarze kultury, w szczególności ochrony 

dziedzictwa kulturowego - Taktatu ustanawiającego 

Wspólnotę Europejską - 1993 r., art. 151

- Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa 

archeologicznego (poprawiona) sporządzona w La 

Valetta dnia 16 stycznia 1992 r., przyjęta i ratyfikowana 

przez RP 13 grudnia 1995 r., opublikowana w Dz. U. z 

1996 r. Nr 120, poz. 564

- Europejska konwencja krajobrazowa sporządzona 

we Florencji 22 października 2000 r., w imieniu RP 

przyjęta i ratyfikowana przez Prezydenta 24 czerwca 

2004 r., opublikowana w Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 

98

- dokument w sprawie edukacji konserwatorów-

restauratorów dzieł sztuki i uprawniających do 

wykonywania zawodu - zatwierdzony przez IV  

Generalne Zgromadzenie ENCoRE (Europejska Sieć 

Szkolnictwa Wyższego Konserwatorskiego) w Toruniu 

z 8-9 maja 2003 r. (wspólny z ECCO)

- Agenda Terytorialna UE i Karta Lipska w sprawie 

Zrównoważonych Miast Europejskich - przyjęta 

w maju 2007 r. na posiedzeniu Rady Ministrów 

o d p o w i e d z i a l ny ch  z a  z a g o s p o d a r o wa n i e 

przestrzenne

- Program Kultura Wspólnoty Europejskiej na lata 2007-

2013

Oddział 5

Definicje

Z ustawy...

W myśl definicji zawartej w Ustawie, zabytkiem jest 

„...nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub 

zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego 

działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki 

bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie spo-

łecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, 

artystyczną lub naukową”.

Zabytki nieruchome i ruchome podlegają ochronie bez 
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względu na stan zachowania.

Zgodnie z Art. 3 użyte w Ustawie określenia oznacza-

ją:

1) zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części 

lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z 

jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej 

epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w 

interesie społecznym ze względu na posiadaną 

wartość historyczną, artystyczną lub naukową;

2) zabytek nieruchomy - nieruchomość, jej część lub 

zespół nieruchomości, o których mowa w pkt 1;

3) zabytek ruchomy - rzecz ruchomą, jej część lub zespół 

rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 1;

4) zabytek archeologiczny - zabytek nieruchomy, 

będący powierzchniową, podziemną lub podwodną 

pozostałością egzystencji i działalności człowieka, 

złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących 

się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek 

ruchomy, będący tym wytworem;

 Ustawa szczegółowo określa przedmiot ochrony /

art. 6/. Ochroną prawną zabytek może być objęty 

niezależnie od stanu zachowania. Ponadto ochroną 

objęte może zostać otoczenie zabytku, a także nazwy 

geograficzne, historyczne lub tradycyjne.

Formami prawnej ochrony zabytków są:

1) wpis do rejestru zabytków

2) uznanie za pomnik historii

3) utworzenie parku kulturowego

4) us ta len ie  ochrony  w mie jscowym p lan ie 

zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 3 Ustawy: użyte w ustawie określenia 

oznaczają:

12) historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny - 

przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawie-

rające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i 

formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w 

układzie historycznych podziałów własnościowych 

i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg;

13) historyczny zespół budowlany - powiązaną prze-

strzennie grupę budynków wyodrębnioną ze wzglę-

du na formę architektoniczną, styl, zastosowane  

materiały, funkcję, czas powstania lub związek z 

wydarzeniami historycznymi;

14) krajobraz kulturowy - przestrzeń historycznie ukształ-

towaną w wyniku działalności człowieka, zawierającą 

wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze;

15) otoczenie - teren wokół lub przy zabytku wyznaczony 

w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków 

w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz 

jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem 

czynników zewnętrznych.

Zabytki zgromadzone w Muzeach, wpisane do inwen-

tarza muzealnego chronione są stosownymi przepisami 

Ustawy o Muzeach.

Program Opieki nad Zabytkami - Opracowanie progra-

mu opieki nad zabytkami (na terenie danej gminy) jest 

zadaniem własnym samorządu terytorialnego.

Art. 87 ust. 1 Ustawy „...wójt gminy sporządza na 

okres czterech lat gminny program opieki nad zabytka-

mi; Program przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków/art. 87 ust. 

3/”.

Oddział 6

Opis użytych skrótów w opracowaniu:

Ustawa - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami - (Dz. U. z 2003 r. Nr 

162 poz. 1568, z późn. zm./.

Konserwator - Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabyt-

ków

Urząd Konserwatora - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabyt-

ków

KOBiDZ - Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabyt-

ków

ROBiDZ - Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji 

Zabytków

Wójt - Wójt Gminy Smętowo Graniczne

Gmina - Gmina Smętowo Graniczne

Gminny Program - Program Opieki nad Zabytkami Gminy 

Smętowo Graniczne na lata 2010-2013

Rozdział 2

ZWIĄZEK PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Z DOKUMENTAMI 

PROGRAMOWYMI

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej ochrona 

dóbr kultury została wprowadzona do długoterminowe-

go planowania, w tym planowania strategicznego.

Dokumenty owe określające priorytety w okresach 

długo i krótkoterminowych są dokumentami strategicz-

nymi. Sformułowane w nich priorytety i zadania do reali-

zacji oraz strategie rozwoju odnoszą się odpowiednio do 

poziomu krajowego, regionalnego i lokalnego.

Zapisy zawarte w dokumentach strategicznych warun-

kują po części zapisy niniejszego Programu, pozwalają 

również określić możliwości finansowania określonych 

w Programie zadań.

Wiele z dokumentów o charakterze strategicznym 

zawiera zapisy dotyczące ochrony dóbr kultury. W Pro-

gramie ważne są odniesienia z wybranymi dokumentami 

na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Oddział 1

Poziom krajowy

Z dokumentów krajowych związanych z planowym 

rozwojem Polski i z problematyką ochrony zabytków w 

latach 2007-2013 istotne są:

1/ Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 /dokument przyjęty 

przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r./;

2/ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-

2013 - Narodowa Strategia Spójności /dokument 

zaakceptowany przez Komisję Europejską w maju 

2007 r./;

3/ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - 

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 /projekt 

zatwierdzony przez Komisję Europejską dnia 7 maja 

2007 r./;

4/ Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-

2013

1.1 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

Jest to dokument nadrzędny w stosunku do innych 

strategii i programów rządowych i przesłanka dla Naro-

dowej Strategii Spójności i jest spójny z celami określo-

nymi przez Unię Europejską w Strategii Lizbońskiej.

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - jest to dokument, 

który określa cele i priorytety rozwoju społeczno - gospo-

darczego Polski oraz określa warunki, które ten rozwój 

winny zapewnić. Są to zadania Państwa do wykonania 

na wskazanych przez Strategie obszarach.

Głównym celem Strategii jest: podniesienie poziomu 

i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych oby-

wateli i rodzin. Cel ten realizowany jest poprzez sześć 

priorytetów działania. Dla ochrony środowiska kulturo-



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 6 — 589 — Poz. 160

wego istotny jest priorytet nr 6 „Rozwój regionalny i 

podniesienie spójności  terytorialnej”.

Jest to dążenie do podniesienia konkurencyjności 

polskich regionów, w tym m.in. poprzez „wsparcie dla 

ochrony i poprawy stanu materialnego dziedzictwa kul-

turowego oraz rozwoju inwestycji kultury regionów”.

Dla województwa pomorskiego działania wsparcia 

określono jako pomoc w wysiłkach na rzecz „zrówno-

ważonego i efektywnego wykorzystania walorów kul-

turowych i przyrodniczych jako zasobu turystycznego 

działania na rzecz o znaczeniu międzynarodowym”.

Realizacja zadań związanych z opieką nad zabytkami 

ma być wykonana także poprzez działania określone w 

strategii, i związane z innymi priorytetami.

1.2 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-

2013 - Narodowa Strategia Spójności

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

czyli Narodowa Strategia Spójności to zadania, które są 

zgodne ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty na lata 

2007-2013.

Celem strategicznym narodowych Strategicznych 

Ram Odniesienia jest; tworzenie warunków dla wzro-

stu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i 

przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia 

oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację następu-

jących celów horyzontalnych:

1) Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych 

oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa;

2) Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie 

spójności społecznej;

3) Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i 

społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu 

konkurencyjności Polski;

4) Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności 

przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora 

wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój 

sektora usług;

5) Wzrost konkurencyjności polskich regionów i 

przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej.

6) Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie 

zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

 NSS ma realizować wszystkie określone powyżej 

cele - poprzez podejmowane programy, projekty i 

działania.

 Problematyki Programu w sposób bezpośredni dotyczy 

cel 5 oraz 6; a także działania z zakresu realizacji celu 

1 i 2. „Wzrost konkurencyjności polskich regionów 

i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej”, w ramach którego 

jednym z podstawowych obszarów działalności stanie 

się „promowanie wewnętrznej spójności”. Działania 

mające na celu odnowę środowiska fizycznego, 

rewitalizację terenów zdegradowanych, ochronę i 

rozwój dziedzictwa kulturowego i historycznego. (...) 

mają też przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

1.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - 

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013

Głównym celem tego programu jest podniesienie 

atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez 

rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej 

ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zacho-

waniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności tery-

torialnej.

Przy czym wzrost atrakcyjności Polski i jej regionów 

ma zostać osiągnięty dzięki inwestycjom w pięciu obsza-

rach, w tym poprzez realizację także szczegółowego celu 

programu: Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzic-

twa kulturowego o znaczeniu światowym i europejkim 

dla zwiększenia atrakcyjności Polski.

Jednocześnie w ramach programu realizowanych ma 

być 15 Priorytetów w tym priorytet 11 Kultura i dzie-

dzictwo kulturowe gdzie istotne są obiekty i zespoły o 

znaczeniu ponadregionalnym w tym te znajdujące się na 

liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalne-

go UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki 

Historii.

Na liście typów projektów przewidzianych do realizacji 

w ramach działania ujętego m.in. „rewitalizację, rewa-

loryzację, konserwację, renowację, restaurację, zacho-

wanie, a także adaptację na cele kulturalne obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków i zespołów tych obiek-

tów wraz z ich otoczeniem”. Oznaczy to, że dziedzictwo 

kulturowe uznawane jest za jeden z najważniejszych 

czynników decydujących o atrakcyjności Polski.

Realizacja inwestycji w obszarze kultury daje zatrud-

nienie wykwalifikowanym kadrom i tworzy znaczącą 

wartość produktu krajowego brutto o wysokiej wartości 

dodanej co tym samym uznaje się za ważność ekono-

micznych i społecznych walorów środowiska kulturowe-

go.

1.4 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004-2013

/Przyjęta została przez Radę Ministrów 21 września 

2004 r./

Celem strategicznym tego dokumentu jest zrówno-

ważenie rozwoju kultury w regionach, między innymi 

poprzez realizację celu 4 - zachowanie dziedzictwa kul-

turowego i aktywna ochrona zabytków.

W ramach NSRK opracowani Programy Operacyjne, 

które mają na celu ochronę i zachowanie materialne-

go dziedzictwa kulturowego, zwiększenie narodowego 

zasobu dziedzictwa kulturowego /w tym dziedzictwa 

archeologicznego/, kompleksową rewaloryzację zabyt-

ków, zwiększenie roli zabytków i muzealiów w rozwoju 

turystyki i przedsiębiorczości poprzez tworzenie zintegro-

wanych produktów turystycznych, poprawę warunków 

instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w zakre-

sie ochrony zabytków i ich dokumentacji, zabezpiecza-

nia zabytków, muzealiów i archiwaliów przed klęskami 

żywiołowymi, kradzieżami, nielegalnym wywozem za 

granice oraz na wypadek sytuacji kryzysowych, a także 

udostępnienie zabytków dla celów publicznych.

Programy ogłaszane co roku decyzją Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, stanowią podstawę do ubie-

gania się o środki resortu na zadania z zakresu kultury, 

realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, 

instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie 

artystyczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty 

gospodarcze.

Dla niniejszego Programu Opieki nad Zabytkami ma 

znaczenie program: Dziedzictwo Kulturowe i określone 

w nim Priorytety Dziedzictwo kulturowe;

1) priorytet - Ochrona zabytków

2) priorytet - Wspieranie działań muzealnych

3) priorytet - Kultura ludowa

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go

Szczególnie istotne w odniesieniu do Programu ma; 

Dziedzictwo kulturowe - podstawowym cemem progra-

mu jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzic-

twa kulturowego/w tym dziedzictwa archeologicznego/, 
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kompleksowa rewaloryzacja zabytków, zwiększenie roli 

zabytków i muzealiów w rozwoju turystyki i przedsiębior-

czości poprzez tworzenie zintegrowanych narodowych 

produktów turystycznych, poprawa warunków instytucjo-

nalnych, prawnych i organizacyjnych w zakresie ochrony 

zabytków i ich dokumentacji, zabezpieczenie zabytków, 

muzealiów i archiwaliów przed skutkami klęsk żywioło-

wych, kradzieżami i nielegalnym wywozem za granicę 

oraz na wypadek sytuacji kryzysowych, udostępnianie 

zabytków na cele publiczne.

Celem Programu jest zwiększenie efektywności wyko-

rzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury. 

Program polega na dofinansowaniu przez Ministra Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego wkładu krajowegp do 

wybranych projektów kulturalnych, zrealizowanych ze 

środków europejskich, w ramach Programu będą dofi-

nansowane projekty z zakresu ochrony i zachowania 

dziedzictwa kulturowego.

Oddział 2

Poziom regionalny

Z programów strategicznych na poziomie regional-

nym najważniejsze znaczenie mają nastepujęce:

1/ Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 

(Uchwała Nr 587 z dnia 18 lipca 2005 r.);

2/ Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2007-2013 (przyjęty przez sejmik 

Wojewódzki 2 października 2007 r.);

3/ Program Opieki nad Zabytkami Województwa 

Pomorskiego na lata 2007-2010 (Uchwała Nr 72/VI/07 

Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 26 lutego 2007 r.);

4/ Strategia Rozwoju Turystyki  Województwa 

Pomorskiego (Uchwała Nr 58/XXXV/05 Sejmiku 

Wojewódzkiego z dnia 18 lipca 2005 r.);

5/ Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa 

Pomorskiego (Uchwała Nr 639/XLVI/02 z dnia 30 

września 2002 r.).

2.1 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 

przyjęta przez Sejmik Uchwałą Nr 587/XXXV/05 z dnia 18 

lipca 2005, zawiera problematykę ochrony dziedzictwa 

kulturowego i opieka nad zabytkami. Strategia określa 

sposób realizacji głównych celów rozwoju wśród nich 

zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrod-

niczego przy uwzględnianiu potrzeb przyszłych pokoleń. 

Jednocześnie zawiera cele gospodarcze, społeczne, kul-

turowe i ekologiczne ujmowane z punktu ponadpokole-

niowego okresu czasu i w kategoriach przestrzennych.

W ramach prac nad Strategią opracowana zosta-

ła diagnoza stanu rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa, która wskazała między innymi na wagę 

i znaczenie wartości regionalnych: kultury i tożsamości 

w tym na fakt, że:

— poczucie tożsamości regionalnej jest w województwie 

pomorskim zróżnicowane, społeczność kaszubska i 

kociewska są zintegrowane i dobrze zorganizowane, 

a ich kultura i tradycja zajmują szczególne i trwałe 

miejsce w wartościach kulturowych regionu,

— województwo pomorskie wyróżnia oryginalna 

wielokulturowość, stanowiąca mieszankę dziedzictwa 

polskiego /w tym kaszubskiego, kociewskiego i 

kresowego/, hanzeatyckiego, pruskiego, ale również 

ukraińskiego, jej materialnym odzwierciedleniem są 

liczne zabytki i obiekty kulturalne,

— istotne jest także dziedzictwo historii najnowszej, 

zainicjowane przez Solidarność w Gdańsku, 

 Strategia Województwa Pomorskiego wytycza 

kierunki rozwoju województwa do roku 2020. 

Obejmuje 14 celów strategicznych, które zgrupowano 

w 3 prorytetach. Cele strategiczne maja charakter 

ogólny i określają pożądane stany lub procesy. 

Są one doprecyzowane poprzez opis kierunków 

działań. Program Opieki jest zgodny z następującymi 

priorytetami i celami strategicznymi.

Priorytet I. Konkurencyjność

Oddziaływanie na trwałą i silną pozycję regionu w 

skali europejskiej.

Cel strategiczny nr 3

Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne 

zasoby regionalne

Określone zostały dla niego następujące kierunki dzia-

łań:

4/ ochrona dziedzictwa historycznego, kulturowego 

i przyrodniczego sprzyjająca jego racjonalnemu 

wykorzystaniu w rozwoju społeczno-gospodarczym w 

tym między innymi wspieraniu rozwoju regionalnych 

przemysłów kultury oraz regionalnych produktów 

turystycznych

5/ budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej 

i  uzdrowiskowej, podnoszenie jakości usług 

turystycznych, poszerzanie partnerstwa współpracy 

w turystyce oraz rozwój zintegrowanego systemu 

promocji i informacji turystycznej.

Priorytet II. Spójność

Oddziaływanie na zmniejszenie zróżnicowania 

wewnątrz województwa w poziomie rozwouju społecz-

nego i przestrzenngo.

Cel strategiczny nr 3

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Dla jego realizacji określone zostały następujące kie-

runki działań:

4/ promocja postaw i działalności prospołecznej,

5/ wspieranie  dz ia łań  s łużących umacnianiu 

różnorodności i tożsamości regionalnej, utrwalanie 

dziedzictwa Kaszub, Kociewia, Powiśla i Żuław 

oraz innych części regionu, pielęgnacja i rozwój 

języka kaszubskiego i lokalnych dialektów, a także 

pielęgnowanie tradycji morskich i historycznych, w 

tym solidarnościowych,

6/ wspieranie rozwoju kultury i poprawa dostępności 

mieszkańców regionu do oferty kulturalnej;

Cel strategiczny nr 4

Kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych 

dla poprawy jakości życia

Wybrane kierunki działań:

1/ rewital izacja obszarów regresu społeczno-

gospodarczego,  zdegradowanych obszarów 

miejskich, poprzemysłowych i powojskowych, osiedli  

popegerowskich, obszarów cennych kulturowo oraz 

obszarów zdegradowanych przyrodniczo.

2/ wspieranie kompleksowej odnowy wsi pomorskiej.

Priorytet nr III - Dostępność

Zapewnienie mobilności ludzi, dostępności usług oraz 

sprawnego i bezpiecznego przepływu towarów, infor-

macji, wiedzy i energii dzięki efektywnie funkcjonującej 

infrastrukturze, z poszanowaniem zasobów i walorów 

środowiska.

Cel strategiczny nr 3

Lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, zwłaszcza 

na obszarach struturalnie słabych.

Kierunki działań;
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2/ modernizacja wyposażenia i wspierania działalności 

instytucji kultury, w tym także tworzenie warunków 

dla ośrodków integracji i aktywności społeczności 

lokalnych,

3/ wsparcie funkcjonowania i rozwoju zintegrowanych 

systemów informacyjnych w obszarach: administracji 

publicznej, edukacji, rynku pracy, kultury, zdrowia, 

pomocy społecznej.

Cel strategiczny nr 4

Zachowanie i poprawa stanu środowiska przyrodni-

czego

Kierunki działań;

2/ wzmocnienie zwartości i ciągłości przestrzennej 

systemu obszarów chronionych województwa, 

poprawa zwartości przestrzennej lasów, ochrona  

środowiska morskiego

3/ ochrona różnorodności biologicznej, w tym realizacja 

przedsięwzięć związanych z realizacją obszarów sieci 

NATURA 2000 

 Działania podejmowane do realizacji powyższych 

priorytetów przyczynią się między innymi do:

Poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenie 

świadomości społecznej wzmocnienia więzi środowisko-

wych, poprawy edukacji, dbałości o przestrzeń i docenia-

nie walorów przyrodniczych i kulturowych, atrakcyjność 

regionów i poprawę krajobrazu kulturowego i przyrod-

niczego.

1/ Kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych 

dla poprawy jakości życia;

2/ W z m a c n i a n i e  s u b r e g i o n a l ny ch  o ś r o d k ó w 

rozwojowych.

2.2 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 

Pomorskiego stanowi podstawę planowania rozwoju 

województwa na lata 2007 - 2013, uwzględniając zapisy 

ujęte w projekcie Narodowych Strategicznych Ram 

Odniesienia (na podstawie wersji przyjętej przez Radę 

ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r.) oraz wynikające 

ze Strategii Rozwoju Województwa. Na ich podstawie 

sformułowano Cel Strategiczny Regionalnego Programu  

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 

2007-2013, który brzmi następująco:

„Poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójno-

ści społecznej i dostępności przestrzennej regionu przy 

zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech 

potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz 

przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodni-

czych”.

Program Opieki jest zgodny z Osiami priorytetowymi 

i kierunkami wsparcia RPO WP:

Oś priorytetowa 2; Społeczeństwo wiedzy

Oś priorytetowa 6; Turystyka i dziedzictwo kulturowe

6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny

6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale tury-

stycznym

6.4 Wspieranie i zachowanie przyrodniczych walorów 

turystycznych

Oś priorytetowa 8; Lokalna infrastruktura podstawowa

8.1 Lokalna infrastruktura podstawowa

8.1 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospo-

darczy

8.1.2 Lokalna infrastruktura turystyczna i dziedzictwo 

kulturowe

Oś priorytetowa 9; Lokalna infrastruktura społeczna i 

inicjatywy obywatelskie

2.3 Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami

Program Opieki nad Zabytkami Województwa Pomor-

skiego powstał jako dokument służący podejmowaniu 

planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania 

oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony zabyt-

ków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i 

promowania dziedzictwa kulturowego przez samorząd 

województwa. Obejmuje on m.in. omówienie uwarunko-

wań prawnych, analizę związków z innymi dokumentami 

programowymi, szczegółowe przedstawienie zasobów 

dziedzictwa kulturowego województwa, diagnozę doty-

czącą stanu ochrony tych zasobów, a także cele strate-

giczne w zakresie opieki nad zabytkami. Zakończeniem 

programu są zapisy dotyczące sposobu jego wdrażania 

i monitorowania.

Cel strategiczny programu określono jako:

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego Pomorza słu-

żące budowaniu tożsamości regionalnej oraz promocji 

turystycznej województwa”.

Jednocześnie określono trzy priorytety, poprzez które 

powyższy cel ma być realizowany. Priorytety te to:

- odnowa dziedzictwa kulturowego miast i wsi;

- ochrona kulturowego dziedzictwa morskiego i 

rzecznego;

- badanie, dokumentacja i promocja dziedzictwa 

kulturowego.

Dla każdego z w/w priorytetów określono kierun-

ki pożądanych działań oraz typy wspieranych działań. 

Przedstawione zapisy programu zmierzają do ochrony 

samych zasobów, jednakże z naciskiem na ich wykorzy-

stanie w działaniach prorozwojowych podejmowanych 

zarówno przez samorząd województwa jak i samorządy 

lokalne orazartnerów prywatnych. Szczególny nacisk 

położono na współodpowiedzialność społeczności lokal-

nych i partnerów prywatnych za zachowanie elementów 

dziedzictwa oraz na ich wykorzystanie gospodarcze, 

w tym ze szczególnym uwzględnieniem turystyki (np. 

celem strategicznym rozwoju turystyki ma być „budo-

wanie markowych produktów turystycznych opartych na 

zasobach dziedzictwa kulturowego”.

W Programie podkreślono znaczenie tożsamości 

regionalnej Kociewia, wielokulturowości regionu, związ-

ki zagadnień ochrony środowiska kulturowego z celami 

rozwojowymi regionu i ustalonymi w Strategii woj. 

Priorytetami oraz przyjętą Strategią Rozwoju Turystyki 

Woj. Pomorskiego na lata 2004-2013 (przyjęta Uchwałą 

Nr 587/XXXV/05 Sejmiku Woj. Pomorskiego w dniu 18 

lipca 2005 r.)

W skali województwa podkreślono znaczenie następu-

jących zespołów i obiektów zabytkowych gminy Smęto-

wo Graniczne: kościołów wpisanych do rejestru zabytków 

nieruchomych (Lalkowy, Kościelna Jania, Smętowo Gr.) i 

zespołów przestrzennych dawnych majątków ziemskich; 

parków, dworów i folwarków (Stara Jania, Leśna Jania, 

Kopytkowo, Smętówko, Smarzewo, Lalkowy, Frąca).

Gminny Prohram Opieki nad Zabytkami jest zgodny z 

Wojewódzkim Programem Opieki nad Zabytkami.

2.4 Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Pomor-

skiego

Strategia Województwa Pomorskiego przyjęta Uchwa-

łą Nr 587/XXXV/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego 

w dniu 18 lipca 2005 roku zakłada realizację komplek-

sowego systemu informacji turystycznej, spójnej poli-

tyki promocji potencjału turystycznego województwa 

pomorskiego oraz kreowanie produktów turystycznych. 

Program Opieki nad Zabytkami zgodny jest z zapisami 

zawartymi w tym dokumencie.



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 6 — 592 — Poz. 160

Priorytet III - Tworzenie markowych produktów tury-

stycznych, poprzez realizację:

Celu 3.2 - Wykreowanie markowych produktów tury-

stycznych identyfikujących unikatowe i osobliwe cechy 

regionu oraz realizację:

Zadania 3.2.3 - Budowanie markowych produktów 

turystycznych opartych na zasobach przyrody

Zadania 3.2.4 - Budowanie markowych produktów 

turystycznych opartych na zasobach dziedzictwa kultu-

rowego

Zadania 3.2.6 - Wspieranie promocji markowych pro-

duktów województwa.

2.5 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Woje-

wództwa Pomorskiego

Uchwałą Nr 639/XLVI/02 Sejmik Województwa 

Pomorskiego w dniu 30 września 2002 roku przyjął 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Pomorskiego. Dokument ten określa zasady kształto-

wania struktury przestrzennej województwa w długim 

horyzoncie czasowym, w tym: wymagania w zakresie 

ochrony środowiska przyrosniczego i ochrony dziedzic-

twa kulturowego z uwzględnieniem obszarów podlega-

jących szczególnej ochronie.

W celu lepszej ochrony potencjału kulturowego woje-

wództwa i odpowiedniego wykorzystania go dla rozwoju 

rekreacji i turystyki na obszarach o wysokich walorach 

historyczno-kulturowych. Program ten jest zgodny z 

planem Zagospodarowania Przestrzennego Wojewódz-

twa Pomorskiego, który przewiduje między innymi:

2/ zachowanie dziedzictwa kulturowego

3/ zachowanie i  ochronę najwartościowszych, 

nieprzekształconych zespołów i fragmentów 

krajobrazów wraz z panoramami widokowymi i 

wnętrzami  

architektoniczno - krajobrazowymi tych terenów

4/ r e k u l t y wa c j ę ,  r e wa l o r y z a c j ę  i  r e s t y t u c j ę 

elementów przyrodniczych i architektonicznych, 

służącą podtrzymaniu lub odtworzeniu walorów 

krajobrazowych

5/ kompleksowa modernizacja obszarów wiejskich

6/ propagowanie tradycyjnych form architektury 

wiejskiej /regionalnej/ w zakresie bryły, detalu 

architektonicznego, opartych na wzorach zabudowy  

tradycyjnej

7/ zachowanie i ochronę obiektów hydrotechnicznych, 

drogowych, kolejowych oraz zabytków techniki: 

mostów drogowych i  kolejowych, obiektów 

hydrotechnicznych, wiatraków i młynów, kolejki 

wąskotorowej i zakładów przemysłowych, zabudowań 

i urządzeń technicznych elektrowni wodnych, młynów 

wodnych, reliktów hut szkła, architektury portowej i 

morskiej/ statki i inne jednostki pływające/

8/ poprawę standardu cywilizacyjnego i warunków 

życia mieszkańców różnych części województwa, 

szczególnie obszarów strukturalnego bezrobocia

9/ integrację struktury przestrzennej województwa 

służącej tożsamości pomorskiej.

Oddział 3

Poziom Powiatu

3.1 Strategia Rozwoju powiatu Starogardzkiego

Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego to doku-

ment sporządzony i uchwalony w 2002 r. Wskazuje wizję 

i misję powiatu, określa na podstawie diagnozy stanu 

cele, zadania i programy rozwojowe. /Uchwała Rady 

Powiatu Nr 42/290/2002 z dnia 30 sierpnia 2002r./.

W w wizji zapisano m.in.:

„Kociewie starogardzkie - przyjazne i otwarte. Obszar 

harmonijnego zróżnicowania./.../Zagłębie turystyczne 

oparte na walorach przyrodniczych oraz unikatowej 

odrębności Kociewia”.

A w misji:

„...aby właściwie wykorzystać walory środowiskowe i 

odrębność kulturową Kociewia, planuje się dynamiczny 

rozwój turystyki na tych terenach. Rozwój ten zostanie 

osiągnięty przez poprawę jakościową i ilościową oferty 

turystycznej”.

Sformułowano cztery cele strategiczne dla realizacji 

Strategii Powiatu. Dla Programu przygotowanego dla 

Gminy Smętowo Graniczne znaczenie mają następująco 

określone cele:

Cel 1

Podniesienie spójności społecznej i wykształcenia

Cel 2

Wykorzystanie i rozwinięcie odrębności kulturowej 

Kociewia i jego walorów przyrodniczych w celu rozwoju 

społecznego i gospodarczego.

Określone powyżej cele odnoszą się do realizacji Misji 

określonej w Strategii Powiatu. Gminny Program Opieki 

nad Zabytkami Gminy Smętowo Graniczne jest zgodny 

ze Strategią Rozwoju Powiatu Starogardzkiego.

Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami dotąd nie 

powstał.

Oddział 4

Poziom gminny

Dokumenty planowania strategicznego na poziomie 

gminnym, istotne dla ochrony środowiska kulturowego 

to;

- Strategia Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne

- S t u d i u m  U w a r u n k o w a ń  i  K i e r u n k ó w 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Smętowo 

Graniczne /opracowane-w trakcie opiniowania/

- Programy Odnowy wsi

4.1 Strategia Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do 

roku 2015

Opracowany dokument Strategii Rozwoju Gminy 

wyznacza zasadnicze kierunki rozwoju Gminy na naj-

bliższe dziesięciolecie. Jej podstawę stanowią przyję-

te cele strategiczne z których dla konstrukcji Programu 

Opieki nad Zabytkami znaczenie mają następujące cele 

strategiczne:

1. Restrukturyzacja rolnictwa połączona z poszukiwaniem 

i tworzeniem nowych możliwości pracy poza 

rolnictwem a w tym:

- rozwój sektora usług turystycznych i agroturystycz-

nych. Jako zadania do wykonania wskazuje się:

1) rozwój turystyki

2) rozwój infrastruktury turystycznej

3) opracowanie folderów wskazujących ciekawe 

miejca w Gminie, celem przyciągnięcia tury-

stów

4) wykorzystanie tradycji regionalnych dla rozwoju 

turystyki

5) utworzenie punktu informacji turystycznej

 Ponadto w kontekście opracowywanego Programu 

istotne są także następujące cele strategiczne:

2. Podniesienie stopnia edukacji Mieszkanców Gminy

3. Wypracowanie i promocja nowego wizerunku 

Gminy 

 Pośrednio cele te wskazują na możliwości 

wykorzystania dziedzictwa kulturowego w stymulacji 
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rozwoju gospodarczego Gminy, podniesieniu jakości  

życia Mieszkańców, przeciwdziałaniu bezrobociu, 

podnoszeniu poziomu wykształcenia, integracji 

społecznej, rewaloryzacji zabytków i pozyskiwaniu 

na  ich odnowę funduszy.

Z zapisów Strategii wynika, iż ochrona zasobów dzie-

dzictwa kulturowego i problematyka opieki nad zabyt-

kami winna zostać w Programie tak sformułowana, by 

realizując w przyszłości określone w nim zadania, wspo-

moagać także: rozwój społeczno-gospodarczy Gminy i 

harmonijne  kształtowanie jej krajobrazu kulturowego.

Program Opieki nad Zabytkami jest zgodny ze Strate-

gią Rozwoju Gminy.

4.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania...

Ważnym, z punktu widzenia ochrony środowiska kul-

turowego i gospodarowania przestrzenią, dokumentem 

planowania strategicznego jest: Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy./

Dokument ten został opracowany w latach 2008-2009, 

uzgodniony z WKZ w styczniu 2010 r./.

Dla ochrony środowiska kulturowego istotne znacze-

nie mają zapisy „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego”, jako, że wskazania 

w nim zapisane i kierunki działań kontynuowane będą i 

rozwijane w opracowywanych później miejscowych pla-

nach zagospodarowania przestrzennego.

Projekt Studium wskazuje obiekty i obszary o warto-

ściach kulturowych, strefy ekspozycji, punkty widoko-

we, wyznacza sfery ochrony konserwatorskiej, wskazuje 

obiekty i obszary chronione - zarówno wpisane do reje-

stru zabytków, jak też proponowane do wpisu ze względu 

na posiadane walory.  

Dodatkowo Studium obejmuje ochroną, poprzez 

swoje ustalenia, obiekty i obszary figurujące w ewidencji 

konserwatorskiej. Dla chronionych elementów Studium 

ustala zróżnicowane poziomy ochrony /zasady gospoda-

rowania/. Ponadto Studium wskazuje obszary i obiekty 

dla których winny zostać wykonane historyczne, bądź 

historyczno krajobrazowe opracowania studialne /także 

jako integralna część wykonywanych w przyszłości miej-

scowych planów zagospodarowania przestrzennego/.

Ustalenia Programu Opieki nad Zabytkami sformuło-

wano także w oparciu o proponowane w Studium zapisy 

oraz uwzględniając wytyczne konserwatorskie pozyska-

ne do tegoż Studium.

Oba dokumenty (Program i Studium uwarunkowań) 

są ze sobą spójne. Ponadto oba opracowania łączy osoba 

Autorki tychże opracowań oraz Gminnej Ewidencji Zabyt-

ków.

4.3 Programy Odnowy Wsi

W opracowanych Programach Opieki nad Zabytkami 

problematyka ochrony zabytków została zauważona, lecz 

nie wskazano zadań ani metod ich realizacji. Program 

odnowy Wsi /Plan Odnowy Miejscowości/ jak podają 

autorzy opracowań jest dokumentem planowania stra-

tegicznego i ma na celu stworzenie szczegółowej kon-

cepcji i wizji rozwoju danej miejscowości. Opracowanie i 

uchwalenie takiego planu jest warunkiem występowania 

o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 /Program Rozwoju Obszarów Wiejskich-

PROW/.

Realizacja planu odnowy Wsi ma w efekcie wpłynąć 

na rozwój, odnowę oraz poprawę warunków pracy i życia 

mieszkańców. Programy te opracowane według podob-

nego schematu posiadają następujące zapisy:

Priorytet nr 1 - Poprawa stanu infrastruktury i estety-

zacja wsi. Dla niego został określony Cel 1 - Estetyzacja 

miejscowości

Priorytet nr 2 - Rozwój gospodarczy. Cel 2 - Turystyka. 

Dla tego celu określono projekt do realizacji - Edukacja 

turystyczna /zwłaszcza w zakresie agroturystyki/.

Priorytet nr 3 - Poprawa stanu środowiska naturalne-

go oraz kultury i sportu.

Zadania tych Programów realizowane są z Lokalnego 

programu Oepracyjnego i można z niego uzyskać środki 

między innymi na nastęoujące działania:

1/ związane z kształtowaniem centrów wsi jako obszaru 

przestrzeni publicznej

2/ urządzania i porządkowania terenów zielonych, 

parków lub innych miejsc wypoczynku

3/ zagospodarowania zbiorników wodnych i cieków /w 

obszarze wsi/ na rzecz rekreacji lub poprawy estetyki 

miejscowości

4/ rewitalizację budynków zabytkowych, odnawianie 

lub konserwację lokalnych pomników historycznych 

i miejsc pamięci

5/ zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych 

tektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków dla 

danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego 

i ich adaptacji na cele publiczne

6/ budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia 

obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych 

produktów i usług, w szczególności pawilonów, 

punktów wystawowych, są; ekspozycyjnych lub 

witryn

7/ odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w 

zabytków obiektach kościelnych wpisanych do rejestru 

zabytków.

Wnioski z analizy dokumentów strategicznych - do 

uwzględnienia przy budowie zapisów właściwego doku-

mentu programu

Jako przesłanie Programu Opieki nad Zabytkami dla 

Gminy Smętowo graniczne na lata 2010-2013 można 

przyjąć, że „...ochrona dziedzictwa kulturowego winna 

służyć przede wszystkim rozwojowi społeczno-gospo-

darczemu gminy i regionu. Rozwój ten dotyczyć winien 

przede wszystkim funkcji turystycznych i związanych z 

kulturą w tym: ochronie krajobrazu kulturowego, zapo-

bieganiu bezrobociu. Jako taki ma szansę na uzyskanie  

wsparcia ze strony programów centralnych i regional-

nych, w tym - finansowanych za środków Unii Europej-

skiej”. Jednocześnie integralnym elementem tych działań 

winna stać się kompleksowa rewaloryzacja - rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów wiejskich tak, aby wykreowa-

na „nowa jakość” harmonijnie współistniała z istotnymi 

wartościami krajobrazu kulturowego i podnosiła jakość 

życia mieszkańców...

Przesłanie to jest zgodne z zapisami w dokumentach 

strategicznych szczebla krajowego i wojewódzkiego. Pro-

blematyka ochrony środowiska kulturowego zauważona 

została tylko w „Strategii powiatu starogardzkiego” i w 

zasadzie pominięta w dokumentach strategicznych na 

poziomie lokalnym w „Strategii Gminy Smętowo Gra-

niczne” i w poszczególnych „Programach Odnowy Wsi”. 

Program Opieki nad Zabytkami określi Cel strategiczny, 

cele szczegółowe, kierunki działań, typ działań wspie-

rających i zadania do realizacji w okresie czteroletnim. 

Sformułuje również zadania do realizacji w dalszej per-

pektywie czasowej.

Problematyka ochrony obszarów i obiektów o walo-

rach kulturowych jest dobrze osadzona na poziomie kra-

jowym i wojewódzkim dokumentów strategicznych. Z 

dokumentów lokalnych jedynie Studium uwarunkowań 
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określa zadania polityki ochrony środowiska kulturowe-

go w sferze przestrzennych działań. Wykorzystuje ono 

wiedzę o środowisku kulturowym Gminy opartą o roz-

poznanie materiałów archiwalnych, studialnych oraz na 

otrzymanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków informacjach, wytycznych do opracowywanego 

aktualnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego, a także wykonanych w 2009 

roku: Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki 

nad Zabytkami.

We wskazanych dokumentach - opracowanych dla 

szczebla lokalnego istotna jest przede wszystkim ochro-

na krajobrazu kulturowego i ochrona prawna obszarów 

i zespołów zabytkowych oraz ich rewaloryzacja i restau-

racja. Wykorzystanie tych walorów w celu rozwoju 

turystyki, stymulacji rozwoju gospodarczemu - w tym 

zapobieganiu bezrobociu i podnoszeniu świadomości 

w obszarze określenia tożsamości Kociewia, podkreśla-

niu tożsamości lokalnej, podnoszeniu poziomu eduka-

cji, świadomości roli i wartości zabytku w życiu danej 

społeczności, budowy społeczeństwa obywatelskiego,  

podnoszeniu jakości życia. Założenia programowe Pro-

gramu Opieki zostały tak wybrane i sfromułowane, aby 

cele, które społeczność winna osiągnąć miały sznse zre-

alizowania w bliższej i dalszej perspektywie czasowej ku 

zadowoleniu społeczności lokalnej.

CZĘŚĆ II

DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

NA TERENIE GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

Przeszłość przyszłości

Rozdział 1

ZARYS DZIEJÓW

Oddział 1

Prehistoria

Człowiek na terenach dzisiejszej gminy pojawił się w 

mezolicie. Od neolitu ziemie te były przez niego zamiesz-

kałe i zagospodarowane. Ludzie zajmowali się tu rolnic-

twem, hodowlą i rzemiosłami - świadczą o tym liczne 

ostatnio pozyskane archeologiczne znaleziska.

Charakter występującego tu osadnictwa był różny. 

Niektóre z osad istniały krótko, inne znacznie dłużej. 

Zależało to od rodzaju gospodarki rolnej jaką prowadzo-

no. Znaleziska świadczą o licznych grupach osadniczych 

różnych kultur i znacznej ich migracji. Liczba osad, dość 

lznacznie wzrosła we wczesnych wiekach średnich. Były 

to niewielkie skupiska ludności rolniczej, zasiedlającej 

wówczas leśne polany.

Ludność handlowała z przybywającymi z daleka kup-

cami. O ich kontaktach gospodarczych z wieloma ośrod-

kami świadczą znalezione monety: polskie, niemieckie, 

angielskie, czeskie, duńskie. Przez Skórcz i Osiek prze-

biegał średniowieczny szlak bursztynowy. W tym czasie 

powstały relacje pisane o zamieszkujących tu ludziach. 

Znajdujemy je w kronikach bizantyńskich, frankońskich 

i germańskich, w tym znanego powszechnie Geografa  

Bawarskiego oraz w relacjach podróżników - żydowskie-

go i angielskiego. Teren dzisiejszej gminy we wczesnym 

średniowieczu leżał nieco na uboczu ówczesnych działań 

politycznych. Grody - ówczesne ośrodki władzy, powstały 

w rejonach Wierzycy, tu dominowało osadnictwo otwar-

te.

Oddział 2

Od czasów średniowiecza

W okresie panowania na Pomorzu Książąt Pomorskich 

wiele ze znanych nam dzisiaj układów osadniczych już 

istniało. Tereny te były zasiedlone od dawna. W większo-

ści przypadków brak jest jednak dokumentów potwier-

dzających nadania bądź lokacje. Większość informacji 

pochodzi z innych źródeł i w większości z okresu póź-

niejszego.

Stosunkowo mało posiadamy informacji pisanych o 

Smętowie. Był to prawdopodobnie jeden z majątków 

rycerskich. W wiekach średnich Smętowo i okolice 

wymieniane były w kilku dokumentach. Najstarsza znana 

nam informacja pochodzi z dokumentu wystawionego 

przez Mściwoja II w 1274 r. w Świeciu. Dotyczy nadania 

ziem, jako uposażenie dla zakładanego wówczas klaszto-

ru Cystersów w Pelplinie. Przy opisie granicy dóbr poja-

wia się nazwa Jania. Przypuszcza się, że dobra jańskie w 

wiekach średnich stanowiły jeden kompleks.

W źródłach pisanych pojawia się w 1307 roku Frąca. 

Istniała już wtedy wieś Lalkowy - jednakże nieznany jest 

jej dokument lokacyjny. Wiemy, że w 1305 r. Piotr Święca 

sprzedał ją Krzyżakom.

W 1308 roku Pomorze opanowali Krzyżacy. Potwier-

dzali oni w większości przypadków wcześniejsze nadania, 

dokonane przez Książąt Pomorskich na rzecz rycerstwa. 

Po 1334 roku, po podpisaniu Traktatu Kaliskiego Krzy-

żacy znacznie rozwinęli gospodarkę na posiadanych 

ziemiach. W latach 1353-1437 w wyniku ich działalności 

powstało dalszych 8 wsi /wsi czy dóbr rycerskich?/. Bada-

cze podając nazwy osad nie rozróżniają wsi lokacyjnej,  

dóbr rycerskich i folwarków. Te ostatnie powstawały na 

Pomorzu głównie w połowie XVI wieku. Jak wygląda-

ła struktura osadnicza w wiekach średnich, nie wiemy. 

Domniemywać można, że istniejące już wówczas wsie 

lokacyjne, jako większe, silniejsze organizmy gospo-

darczne, przetrwały. Zanikły niektóre osady wymieniane 

w dokumentach - być może folwarki i wsie dworskie.

Książęta Pomorscy lokowali wsie na prawie polskim. 

Krzyżacy wprowadzali prawo chełmińskie. Zmieniony 

został tym samy system dziedziczenia przy wygaśnięciu 

męskiej linii rodu. Osadzono na ziemi zarówno Polaków 

jak i Niemców. Zgodnie z nowym prawem dziedziczyć 

mogli członkowie rodziny i kobiety. Równolegle Krzyżacy 

stosowali prawo magdeburskie - tu dziedziczenie ogra-

niczano tylko do potomków męskich. Nie zaniechano też 

prawa polskiego. Część osad pozostała nadal na prawie 

polskim /dokumenty wymieniają tu wieś Luchowo/. 

Nowe prawo wpłynęło na znaczny rozwój gospodarczy 

tych ziem. Zaczęto stosować trójpolówkę, wprowadzono 

czynsz. Obciążenie nim było niewielkie. Chłopi byli tym 

samym zainteresowani zwiększeniem produkcji, ponie-

waż mogli korzystać z wyprodukowanej nadwyżki. Znacz-

nie wzrosła w tym czasie produkcja zboża. Zwiększył się 

jego eksport. Doprowadziło to jednak w konsekwencji 

do zwiększenia obciążeń czynszowych i pogorszenia się 

sytuacji chłopów. Wsie lokowane przez Krzyżaków posia-

dały swój samorząd.

W 1344 roku rozpoczęła się wojna trzynastoletnia. 

Podczas jej trwania ziemie Pomorza zostały spustoszone. 

Lustracje określają, że po jej zakończeniu, 80% dawnych 

osad - zamieniło się w pustki. Pomorscy mieszkańcy - 

zarówno chłopi jak i szlachta znacznie zubożeli. Na ziemie 

te zaczęła napływać zasobna szlachta z Korony i Prus.

Nastał czas spokoju. Powoli gospodarka stabilizowała 

się. Wzrastała produkcja. Wiek XVI - był okresem zde-

cydowanego rozwoju gospodarczego. Nastąpił wzrost 

produkcji rolnej, rozwój folwarków, nastał czas stabili-
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zacji. jednakże XVII wiek zdecydowanie zmienił dotych-

czasowy stan. Kolejne wojny znów zrujnowały Pomorze. 

Niekorzystny dlań był szczególnie okre walk ze Szweda-

mi. Pomorze poniosło wówczas duże straty. W latach 

1626-1629 wojska szwedzkie Gustawa Adolfa kilkakrotnie 

przetoczyły się przez Kociewie. Niszczyły osady, wsie, 

zjadały i rekwirowały żywność oraz  zwierzęta hodowla-

ne. Łupem Szwedów padało wszystko. Pozostały spalone 

wsie, zrujnowana gospodarka. W 627 roku na Pomorzu 

pojawiło się wojsko polskie z królem Rzeczypospolitej - 

Zygmuntem III Wazą. W sierpniu 1627 roku król prawdo-

podobnie zatrzymał się w dobrach jońskich Piotra Kostki. 

Nie opłacane należycie wojsko polskie dopełniało miary 

zniszczenia dokonanego przez Szwedów.

Pomorze nie zdołało jeszcze podnieść się gospodar-

czo po pierwszej wojnie szwedzkiej gdy rozpoczęła się 

następna. Lata 1655 - 1660 to okres najazdu wojsk Karola 

X Gustawa. Pomorze po raz kolejny było teatrem dzia-

łań wojennych. Przeciwko Szwedom stawali wojewodo-

wie: Ludwik i Jakub Wejher. Jakub Wejher - wojewoda 

pomorski stworzył chłopskie oddziały partyzanckie, które 

działały głównie na południu województwa. Szwedzi 

zdobyli wówczas wszystkie zamki i miasta Prus Królew-

skich, osiedla palili. Niszczyli wszystko po drodze. Grabili 

- kościoły, siedziby szlachty, wsie. Tak jak poprzednio do 

zniszczeń tych przyłożyło się także wojsko polskie.

Wojnę zakończył pokój oliwski w 1660 roku. Pomo-

rze było zrujnowane po raz kolejny. Folwarki szlacheckie 

i gburskie wsie wyludniły się. Gospodarstwa straciły 

wyposażenie - nie było czym uprawiać ziemi. Upadło rze-

miosło wiejksie. Zanikł handel. Poziom strat był wysoki. 

Ludność Pomorza zmniejszyła się o ponad 60%. Również 

poziom zniszczenia wsi pomorskiej historycy określają 

na ponad 60%.

Powoli chłopi zasiedlali pustki, brali dzierżawy. 

Gospodarka odradzała się. Rozwijała się produkcja rze-

mieślnicza, wzrastała wymiana handlowa. Wieś powoli 

zmieniała swoje oblicze. Zwiększyła się powierzchnia 

gruntów folwarcznych przy jednoczesnym zmniejszeniu 

się wiejskich gruntów uprawnych. Folwarki bazowały 

głównie na pracy najemnej. Zmniejszyła się ilość pańsz-

czyzny, w zamian za czynsz płacony przez gburów. Na 

pustkach osadzano chłopów, często na długo termino-

wych dzierżawach. Pomorze w tym czasie potrzebowało 

intensywnej pracy i rąk do pracy. Gospodarka stabilizo-

wała się. Okres 40 lat pokoju przerwała wojna północna. 

Trwała od 1700 do 1721 roku. Przez Kociewie przechodzi-

ły wojska saskie, rosyjskie i koronne.  

Miasta i wsie płaciły kontrybucje najeźdzcom. Podko-

pało to znowu gospodarkę Pomorza.

Nowa wojna rozpoczęła się w 1734 roku przy wybo-

rze Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski. Chwile 

spokoju po wojnie sukcesyjnej nie trwały jednak długo. 

Lata 1756 - 1763 to lata wojny siedmioletniej. Znów na 

ziemi pomorskiej pojawiły się wojska pruskie i rosyj-

skie. Lustracje wykonane w 1765 roku podawały, że „...

puste wsie, bez mieszkańców, zniszczone przez Moskwę 

nie przynoszą dochodów”. Ucierpieli wszyscy i dwory i 

chłopi.

Po burzliwym XVIII wieku na podatny grunt w Euro-

pie trafiły idee wolności i nowego porządku niesione 

przez Napoleona i jego armię. Przyniosły znaczące 

owoce. W większości krajów europejskich rozpoczął się 

od początku XIX wieku proces uwłaszczenia chłopów. 

Także Pomorze pod rządami pruskimi powoli zaczęło 

się uwłaszczać. Rząd pruski, edyktem z 1807 roku w 

majątkach państwowych zniósł poddaństwo chłopów 

posiadających dziedziczne prawo do zajmowania ziemi 

/w 1808 - chłopom pozostałym, a w 1811 - chłopom z 

dóbr szlacheckich/. Edykt znoszący poddaństwo pozwalał 

również na posiadanie, zbywanie i nabywanie majątków 

ziemskich i gospodarstw przez chłopów oraz pozwalał na 

swobodny obrót ziemią każdemu. Jednakże nie było to 

równoznaczne z procesem uwłaszczenia. Uwłaszczenie w 

domenach /majątkach państwowych/ogłoszono w 1808 

roku. W tym czasie domenalnymi wsiami były Smętowo, 

Luchowo oraz Lalkowy. W pierwszej połowie XIX wieku 

znoszona też była we wsiach wspólnota gminna.

Edykt z 1811 roku i degradacja z 1816 - określa-

ły zasady i regulacje uwłaszczenia pomiędzy wsią i 

dworem. Małorolni - dannicy, chałupnicy, rotaje zostali 

wykluczeni z uwłaszczenia. Jednakże długo jeszcze chłopi 

byli zobowiązani do pełnienia różnych służebności na 

rzecz dworu. Dopiero rozporządzenie z 1921 r. zlikwido-

wało serwituty.

Chłopi, którzy byli uprawnieni do uwłaszczenia, 

musieli wnieść na rzecz feudała koszty odszkodwania 

za otrzymane prawo własności do ziemi, zabudowania 

i zwolnienie od świadczeń feudalnych. Feudałowie aby 

zwiększyć swoje korzyści stosowali różnego rodzaju 

wybiegi. Przesiedlali chłopów na nowe tereny. Z gmin 

wiejskich przenosili ich na obszar dworski, na wydzie-

lone obszary poza terenem gminy wiejskiej, nieznacz-

nie mniejszych. Feudałowie powszechnie też stosowali 

„rugi” - nie odnawiali dzierżawy i wysiedlali chłopów 

gdy jej termin upłynął.

W latach 1815 - 1819 z Kopytkowa do Bobrowca prze-

niesiono grupę chłopów. Rozparcelowano teren i utwo-

rzono folwark. W 1891 - 1901 rozparcelowano także część 

dóbr Rynkówka. Powstało wówczas 47 nowych gospo-

darstw dworskich, dla których utworzono odrębną gminę 

wiejską w Rudawkach. Zaś w 1902 - 1906 r. w Bobrowcu 

utworzono 19 nowych gospodarstw rolnych na których 

osadzono Niemców z Wołynia i Rosji.

Reces był dokumentem, który określał warunki uwłasz-

czenia, który popisywali: właściciel ziemski i uwłasz-

czający się. Chłopi w znaczącej większości nie umieli 

pisać. Recesy były więc im odczytywane i tłumaczone 

na język polski. Rodziło to wiele nieporozumień. W 1817 

roku rząd pruski powołał - Pruską Komisję Generalną 

do Regulacji Stosunków Własnościowych w Kwidzynie. 

Zlikwidowania została w 1909 roku. Zajmowała się ona 

procesem  uwłaszczania. Uwłaszczeniu podlegały także 

grunty młynarzy, kowali i karczmarzy. Z procesu tego 

włączone były gospodarstwa, które użytkowały grunty 

plebana i organisty.

Młynów było niewiele, w dokumentach wymianiany 

jest np. młyn w Lalkowach - wybudowany w 1835 roku. 

Karczmy znajdowały się w kilku miejscowościach i nadal 

pozostały w ręku właścicieli ziemskich. Jako dzierżawcy 

pojawili się Żydzi. Dzierżawili karczmę w Kościelnej Jani, 

potem w tym miejscu zbudowali dom handlowy.

Chłopi za uwłaszczenie płacili 25 - krotną wielkość 

czynszu. Niewielu z nich mogło podołać takim opłatom. 

Zobowiązania ich przejął Bank, który wypłacał należność 

feudałowi. Od chłopa pobierał raty spłaty przez około 

40-60 lat.

Wiosna Ludów, wpłynęła na procesy uwłaszczenia. 

W 1850 roku ogłoszono nowe przepisy. Zniesiono część 

uprawnień przysługujących dzieciom. Uwłaszczone miały 

zostać wszystkie nieuwłaszczone dotychczas gospodar-

stwa oprócz działek służby folwarcznej i gospodarstw 

dzierżawionych czasowo od dworu. Zniesiono także 

robociznę na rzecz dworu.
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Po uwłaszczeniu wzrosła nędza chłopów. Znaczna ich 

część, nie znajdowała miejsc pracy. Rozwijające się fol-

warki ziemskie nie były w stanie wchłonąć wolnej już 

teraz ludności chłopskiej. Bezrolna wieś ubożała.

W pierwszej połowie XIX wieku dobra ziemskie, dofi-

nansowane poprzez spłaty wynikające z uwłaszczenia 

chłopów, znalazły się w dobrej kondycji ekonomicznej. 

Pozyskane pieniądze zainwestowano w unowowocze-

śnienie, a ta w majątkach stała na wysokim poziomie. 

Właściciele ich wprowadzali nowe sposoby uprawy, 

wydajne gatunki zbóż, dobre hodowlane gatunki bydła 

i owiec. Stosowali też nowości techniczne. Pozyskane 

w procesie uwłaszczenia środki inwestowali w rozwój 

gospodarki rolnej. Powstawały wówczas nowe zabudo-

wania folwarczne - nowoczesne, murowane, obszerne. 

Wprowadzano nowe technologie. W większości mająt-

ków na tym terenie powstały gorzelnie. Przynosiły spory 

dochód i były wyposażone w nowoczesne maszyny 

parowe. Gorzelnie istniały w: Bobrowcu, Kopytkowie, 

Lalkowych, Luchowie, Leśnej Jani, Rynkówce, Smarze-

wie i Starej Jani.

Wybudowano także nowe dwory bądź pałace, wypo-

sażono parki w urządzenia ogrodowe, powstały szklar-

nie. We Frący i starej jani znajdowały się cegielnie, w 

Leśnej Jani, Smarzewie i Smętowie istniały mleczarnie. 

W Kornatce i Lalkowach młyny.

Majątki dobrze zarządzane, przynosiły dobry dochód. 

Wielu z ich właścicieli posiadało wykształcenie uniwer-

syteckie i należeli oni do powstałego w 1822 roku w 

Grudziądzu Towarzystwa Gospodarki Ziemskiej. Towarzy-

stwo to posiadało do 1907 roku swoje filie w Kamionce i 

Czerwińsku. Zadaniem Towarzystwa było między innymi 

prowadzenie doradztwa i dokształcenie właścicieli ziem-

skich.

Nadal jednak obowiązywała dziesięcina. Na początku 

lat 70-tych XIX wieku Komisja Generalna rozpoczęła jej 

wykup. Określono wysokość spłat przypadających na 

właściciela ziemskiego i włościanina. Kościół otrzymy-

wał jej 25 - krotność.

Ziemia Smętowska przez wieki należała do Rzeczypo-

spolitej. Po rozbiorach Pomorze znalazło się w granicach 

państwa pruskiego. Ówczesna polityka pruska dążyła do 

wynarodowienia społeczeństwa polskiego. Na począt-

ku XIX wieku poza Frącą - wszystkie majątki ziemskie 

- dawne dobra szlacheckie przeszły w ręce Niemców. 

Frąca do 1840 roku pozostawała własnością Polaka, L. 

M. Mieczkowskiego.

Wsie zamieszkiwali Kociewiacy, ludność będąca tu od 

pokoleń. W drugiej połowie XIX wieku na tereny gminy 

przybyli koloniści z Niemiec. Pojawiła się też grupa 

Żydów - nieliczna. Prowadzili interesy, zarządzali folwar-

kami, nadzorowali produkcję i zajmowali się handlem.

Od połowy XIX wieku rząd pruski finansował rozwój 

dróg. Zbudowano wówczas drogę Czerwińsk - Starogard. 

W 1902 roku odcinki dróg gminnych Leśna Jania - Lal-

kowy oraz Rynkówka - Kamionka. W latach 1914 - 1916 

powstał odcinek drogi Stara Jania - Leśna Jania.

W latach 1902 - 1903 powstał odcinek kolei Smętowo 

- Skórcz przez Starą Janie, a w 1904 roku odcinek Twarda 

Góra - Nowe. Tym samym obszar ten pozyskał połącze-

nie kolejowe z Gdańskiem, Bydgoszczą i Starogardem, 

a w 1906 roku z Czerskiem.

Budowa kolei zmieniła zasadniczo tutejszy krajobraz. 

Zanikł dawny majątek - Czerwińsk. Powstała stacja kole-

jowa, która otrzymała nazwę Smętowo. A na terenach 

dawnego majątku Czerwińsk po wojnie pobudowano 

domy mieszkalne. Ukształtowane zostało centrum nowej 

kolejowej osady. Powstał zespół zabudowy związany z 

dworcem i kolejowe osiedle mieszkaniow. Wybudowano 

je dla robotników sprowadzonych z Niemiec do budowy 

linii kolejowej. W tym czasie powstał też ewangelicki 

kościół wraz z plebanią. Ziemia Smętowska w latach 

1818 - 1920 należała do powiatu kwidzyńskiego, a w 

latach 1920 - 1939 do powiatu starogardzkiego.

Rozdział 2

OCHRONA ZABYTKÓW

Gmina Smętowo Graniczne jest obszarem posia-

dających wiele zespołów przestrzennych i obiektów o 

wartościach kulturowych - zabytków. Część z nich objęta 

została ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabyt-

ków nieruchomych i ruchomych - prowadzonych przez 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

bądź poprzez zapisy w miejscowym planie zagospoda-

rowanie przestrzennego gminy. Ochroną objęte są także 

zabytki ruchome umieszczone w inwentarzu Muzeum 

Ziemi Kociewskiej. Jednakże dziedzictwo kulturowe to 

nie tylko dobra objęte wyżej wymienionymi formami 

ochrony, to także dobra inne, tworzące kulturowy krajo-

braz gminy, będące świadectwem dokonań miejscowej 

społeczności, stworzone przez wieki będące świadec-

twem jej kulturowego dorobku.

Oddział 1

Rejestr zabytków

Obiekt zabytkowy do rejestru zabytków wpisuje 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, wydając 

decyzję administracyjną.

Do rejestru wpisane może zostać także otoczenie 

zabytku, nazwa geograficzna, historyczna lub trady-

cyjna. Wpis do rejestru może nastąpić z urzędu bądź 

na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego 

gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy (art. 

10 Ustawy...).

Urząd Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

prowadzi rejestr dla:

- zabytków nieruchomych (są to zabytki architektury 

i budownictwa w tym techniki, inżynierii, pomniki, 

cmentarze itp.)

- zabytków ruchomych - dzieła sztuki, rzemiosła, zabytki 

i techniki,

- zabytków archeologicznych, nieruchomych (ruchome 

znajdują się w inwentarzach muzealnych).

1.1 Rejestr zabytków archeologicznych

Polska przyjęła i ratyfikowała Europejską konwencję 

o ochronie dziedzictwa archeologicznego - Konwencja 

z La Valetta z dnia 16 stycznia 1992 roku. Celem jej jest 

ochrona dziedzictwa archeologicznego jako źródła zbio-

rowej pamięci europejskiej i jako instrument do badań 

historycznych i naukowych.

Zabytek archeologiczny - to zabytek nieruchomy, 

będący powierzchniową, podziemną lub podwodną 

pozostałością egzystencji i działalności człowieka, zło-

żoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w 

nich wytworów bądź ich śladów, albo zabytek ruchomy 

będący tym wytworem. (art. 3 pkt 4 Ustawy).

Zabytkiem archeologicznym są stanowiska archeolo-

giczne w przestrzeni - warstwy kulturowe, jak również 

obiekty ruchome, znalezione w tych warstwach. Mogą 

więc występować dwie formy ekspozycji zabytków arche-

ologicznych: stanowisk in situ i związanych z nimi obiek-

tów ruchomych, również in situ lub obiektów ruchomych 

w ekspozycji muzealnej. Żadna z tych form nie funk-

cjonuje w Gminie. Nie są tu prezentowane eksponaty  

archeologiczne in situ i w ekspozycji muzealnej.
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Część gminy posiada rozpoznanie archeologiczne, 

AZP arkusze nr 25-44, 26-44. Ponadto przy okazji budowy 

autostrady, odkryto szereg stanowisk archeologicznych, 

które nie zostały ujęte w dokumentacji konserwatorskiej. 

Pozyskano znacznę liczbę eksponatów, dokumentujących 

pradziejowe osadnictwo. Wyniki tych badań nie figuru-

ją w kartach ewidencyjnych stanowisk, tym samym ze 

względów formalnych w opracowaniu nie przytacza się  

ich.

REJESTR ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH - woj. pomorskie 

 Dla gminy Smętowo Graniczne  

 Tabela 2 

L.P. MIEJSCOWOŚĆ RODZAJ 

STANOWISKA 

CHRONOLOGIA NUMER 

REJESTRU 

1. Kościelna Jania Osada Kultura wschodnio - 

pomorska 

139/A 26.03.1971 

2. Kościelna Jania Osada Okres rzymski 141/A 31.03.1971 

3. Kościelna Jania Cmentarzysko płaskie  142/A 31.03.1971 

4. Kościelna Jania Osada otwarta  171/A 21.11.1987 

5. Leśna Jania Cmentarzysko i osada Wczesna epoka żelaza  432/A 18.12.1987 

6. Stara Jania Cmentarzysko płaskie Wczesna epoka żelaza  243/A 7.12.1972 

Źródło; Dane z Urzędu Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków /Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku/ Opracowanie Autora na podstawie udostępnionej dokumentacji. 
Weryfikacja - grudzień 2009/. 

1.2 Rejestr zabytków nieruchomych

Do rejestru zabytków nieruchomych województwa 

pomorskiego wpisane zostały zabytki architektury i 

budownictwa, których zabytkowa wartość w skali gminy 

i regionu jest znacząca. Identyfikują one krajobraz kul-

turowy.

Obiekty lub zespoły zabytkowe wpisywane są do 

rejestru zabytków przez Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z urzędu lub na wniosek jego 

właściciela.

REJESTR ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH woj. pomorskiego 

 Tabela 2 

L.p. Nowy nr 

rejestru 

Nr 

decyzji 

/stary/ 

Data wpisu do 

rejestru 

zabytków 

Obiekt Miejscowość 

1. 303 298 06.08.1962 Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy Kościelna 

Jania 

2. 300 239 06.08.1962 Kościół parafialny p.w. Św. Barbary Lalkowy 

3. 854 739 15.01.1977 Pałac  Rynkówka 

4. 862 746 25.04.1977 Piwnice dworu i oficyny wraz 

z łącznikiem 

Smarzewo 

5. 1026 878 24.06.1988 Zespół pałacowo - parkowy (pałac, 

park) 

Kopytkowo 

6. 1130 976 26.08.1986 Zespół dworsko - parkowy (dwór, 

spichlerz, park) 

Leśna Jania 

7. 1131 977 26.08.1986 Zespół dworsko - parkowy 

z folwarkiem (dwór, park, kurnik, 

piwniczka, lodownia, magazyn, 

oficyna, dom, 3 obory, stodoła, 

brama) 

Stara Jania 

8. 1671 1191 04.08.1998 Zespół kościoła parafialnego p.w. 

Krwi Pańskiej z plebanią 

Smętowo 

Graniczne 

Lista ta jest nadal listą otwartą i to czy będzie się 

powiększać zależeć może także od decyzji władz gminy, 

mieszkańców i właścicieli zabytków. Uznanie przez wła-

ściciela lub użytkownika obiektu celowości jego ochrony, 

może skutkować wpisaniem go do rejestru zabytków. 

Dla obiektów tych można pozyskiwać środki finansowe 

z różnych źródeł na: remonty, rewaloryzacje, dokumen-

tacje itp.

1.3 Rejestr zabytków ruchomych

Zabytek ruchomy to „...rzecz ruchoma, jej część lub 

zespół rzeczy ruchomych będących dziełem człowieka lub 

związanych z jego działalnością i stanowiąc świadectwo 

minionej epoki lub zdarzenia, których zachowanie leży w 

interesie społecznym ze względu na posiadaną wartrość 

historyczną, artystyczną lub naukową (art. 3 pkt 1 i 3 

Ustawy o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Rejestr zabytków ruchomych prowadzony jest przez 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Do rejestru zabytków ruchomych wpisywane są zabytki 

pozostające w posiadaniu osób fizycznych i prawnych.
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Tabela 3  

 Rejestr zabytków ruchomych 

 Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków znajdują się w gminie tylko w dwóch kościołach 

parafialnych w Lalkowach i w Kościelnej Jani. Są to zespoły wyposażenia kościołów.  

L.P. NR 

REJESTRU 

MIEJSCOWOŚĆ  MIEJSCE 

PRZECHOWYWANIA

OBIEKT DECYZJA NR DATA 

WPISU 

1. B-86/72 Lalkowy Kościół parafialny 

pw. Św. Barbary 

Wyposażenie 

kościoła, zespół 

płaskorzeźb i rzeźb 

KL.IV-

6201/1238/72

29.02.1972

2.    Płaskorzeźba - 

złożenie do grobu 

  

3.    Płaskorzeźba - 

cierniem 

ukoronowanie 

  

4.    Płaskorzeźba - 

Zmartwychwstanie

  

5.    Płaskorzeźba 

Grupa Aniołów 

  

6.    Płaskorzeźba 

Grupa Aniołów 

  

7.    Płaskorzeźba 

Zwieńczenie  

  

8.    Płaskorzeźba Św. 

Jerzy 

  

9.    Rzeźba - Chrystys 

na tronie 

  

10. B-240/86 Lalkowy Kościół parafialny 

pw. Św. Barbary 

Wyposażenie 

kościoła 

KL.IV-

6201/21/73 

2.01.1973 

11.    Obraz "Chrzest 

Chrystusa 

w Jordanie" 

  

12.    Obraz "Chrystus 

uciszający morze" 

  

13.    Obraz "Cierniem 

ukoronowanie" 

  

14.    Obraz "Św. 

Urszula" 

  

15. B-105/72 Kościelna Jania Kościół parafialny Obraz "Św. Anna 

Samotrzeć" 

KL. IV-

6201/3993/72

30.09.1972

16.    Ołtarze boczne   

17.    Obraz "Św. 

Mikołaja z ostrza 

bocznego" 

  

18.    Obraz "Św. Józef 

z Dzieciątkiem" 

  

19.    Obraz "Św. Roch"   

20.    Chrzcielnica   

       

21.    Ambona   

22.    Konfesjonał   

23. B-121/73 Kościelna Jania  Wyposażenie 

kościoła 

KL.IV-

6201/21/73 

12.01.1973

24.    Ława   

25.    Ława   

26.    Feretron 

z obrazami 
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27.    Feretron 

z obrazami: "Św. 

Maria Magdalena" 

"Matka Boska 

z Dzieciątkiem" 

  

28.    Obraz "Św. Maria 

Magdalena" 

z feretronu 

  

29.    Obraz "Matka 

Boska 

z dzieciątkiem" 

z feretronu 

  

30.    Rzeźba "Krucyfiks"   

31.    Rzeźba "Krucyfiks"   

32.    Rzeźba "Krucyfiks"   

33.    Rzeźba "Krucyfiks 

procesyjny" 

  

34.    Rzeźba "Krucyfiks"   

 
* Wykaz PSOZ, dział zabytków ruchomych 

Lalkowy

Ruchome wyposażenie Kościoła tworzą głównie; 

rzeźby, obrazy, dwa konfesjonały, krucyfiksy i naczynia 

liturgiczne. We wnętrzu znajduje się szereg obiektów, dla 

których wskazane było by założenie kart ewidencyjnych 

zabytków ruchomych oraz wpisanie części z nich do reje-

stru zabytków nieruchomych. Ze względu na istniejące 

niekorzystne warunki dla zabytków ruchomych, część z 

nich w latach 90-tych XX wieku poddana została pracom 

konserwatorskim i jako depozyt przekazana do Muzeum 

Diecezjalnego w Pelplinie. Ponadto w kościele na uwagę 

zasługują: neogotyckie wyposażenie kościoła - ołtarze, 

balustrada chóru, powstałe na przełomie XIX i XX wieku 

oraz witraże z początku XX wieku - wykonane w Berlinie. 

Zachowała się też neogotycka ambona - zdemontowana, 

przechowywana w budynku dawnej organistówki. Zaleca 

się renowację i przeniesienie jej do wnętrza kościoła.

Kościelna Jania

Ruchome wyposażenie kościoła to obiekty powstałe w 

XV - XX w. Poza obiektami wpisanymi do rejestru zabyt-

ków w kościele znajduje się szereg cennych zabytków, 

są to: obrazy, ołtarze, chrzcielnica, tkaniny, witraże - te 

ostatnie XIX-wieczne. Obiekty cenne artystycznie, niektó-

re charakterystyczne dla lokalnych warsztatów.

Kamionka

Kościół wybudowany w końcu XX wieku ze współ-

czesnym wyposażeniem. Brak obiektów wpisnaych do 

rejestru zabytków nieruchomych.

Smętowo Graniczne

Kościół wybudowany na początku XX wieku. Konse-

krowany w 1904 roku. Wyposażenie neogotyckie, jed-

norodne stylowo, w okresie późniejszym  wzbogacone 

dziełami sztuki ludowej. Brak obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków nieruchomych. Wskazane jest założe-

nie kart ewidencyjnych zabytków ruchomych dla wybra-

nych obiektów wyposażenia kościoła.

Źródło; Dane z Urzędu Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Każdy z obiektów wpisany do 

rejestru zabytków ruchomych posiada kartę ewidencyj-

ną zabytku ruchomego. Karty te znajdują się w zbiorach 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rozdział 3

MUZEA

Muzeum „.jest jednostką organizacyjną nie nasta-

wiona na osiąganie zysku, której zadaniem jest groma-

dzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego 

dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i nie-

materialnym, informowanie o wartościach i treściach 

gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawo-

wych treści historii, nauki i kultury polskiej oraz świato-

wej, kształtowania wrażliwości poznawczej i estetycznej 

oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbio-

rów. /art. 1 Ustawy o Muzeach z dnia 21 listopada 1996 

r./.

Zabytki ruchome gromadzone w muzeach, wpisane 

są do inwentarza muzealnego.

W Gminie Smętowo Graniczne nie istnieje formalnie 

placówka muzealna gromadząca zbiory dokumentujące 

kulturowy dorobek regionu.

W szkole w Kamionce przechowywane są eksponaty, 

gromadzone przez Panią Reginę Kotłowksą, które w przy-

szłości mogą stać się podstawą zasobu Izby regionalnej 

lub placówku muzealnej.

Rozdział 4

PLAN OCHRONY ZABYTKÓW NA WYPADEK KONFLIK-

TU ZBROJNEGO I SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Gmina nie posiada Programu ochrony zabytków na 

wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego z dnia 25 sierpnia 2005 roku w spra-

wie organizacji i sposobu ochrony zabytku na wypadek 

konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 212, 

poz. 2153/, Gmina powinna Program taki opracować.

Rozdział 5

DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA

— rodzaje ewidencji konserwatorskiej

W zasobach Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwa-

tora i Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabyt-

ków oraz w jego oddziale terenowym, Regionalnym 

Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków, znajdują się 
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dokumantacje konserwatorskie, dokumentujące poszcze-

gólne typy zabytków; zespoły przestrzenne, cmentarze, 

zabytki techniki, zabytki ruchome oraz opracowania stu-

dialne i inne opracowania. Dla gminy Smętowo Granicz-

ne w zasobach konserwatorskich występują następujące 

rodzaje dokumentacji konserwatorskiej.

Tabela 4 

 Rodzaje ewidencyjnej dokumentacji konserwatorskiej 

Rodzaj dokumentacji Ilość Miejsce 

przechowywania 

Udostępnienie 

Fiszki - archiwalny zbiór kart 

ewidencyjnych 

333 WKZ, KOBiDZ W Instytucji przechowującej 

Karty zielone  ROBiDZ W Instytucji przechowującej 

Karty 

białe 

Architektury 

i budownictwa 

 WKZ, KOBiDZ, 

ROBiDZ 

W Instytucji przechowującej 

 Techniki Brak   

Karty cmentarzy  WKZ, KOBiDZ, 

ROBiDZ 

WKZ, KOBiDZ, ROBiDZ 

Katalog parków  WKZ, KOBiDZ, 

ROBiDZ 

WKZ, KOBiDZ, ROBiDZ 

Zabytki ruchome - techniki Brak   

Zabytki ruchome - dzieła 

sztuki, rzemiosła 

Dane 

poufne 

WKZ W Instytucji przechowującej, 

Materiał pufny, wymaga zgody 

WKZ 

Opracowania studialne Według 

katalogu 

WKZ, KOBiDZ, 

ROBiDZ 

W Instytucji przechowującej  

Inne Według 

katalogu 

Głównie ROBiDZ W Instytucji przechowującej 

Źródło; Dane z Urzędu Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i ROBiDZ 

 

Oddział 1

Ewidencja adresowa - tzw.”fiszki”

Zgodnie z art. 22 ust. 2 Ustawy. ewidencję zabytków 

znajdujących się na terenie województwa prowadzi Woje-

wódzki Konserwator Zabytków w formie kart ewidencyj-

nych, ewidencję z terenu gminy prowadzi wójt w formie 

zbioru kart adresowych zabytków, objętych wojewódzką 

ewidencją zabytków.

Art. 22 pkt 4 Wójt. prowadzi gminną ewidencję zabyt-

ków w formie kart adresowych zabytków nieruchomych, 

objętych wojewódzką ewidencją zabytków.

Ewidencja konserwatorska - tzw. „fiszki” - karty adre-

sowe zabytków

Podstawowym zasobem konserwatorskim - ewiden-

cyjnym, określającym zasób zabytków nieruchomych 

asrchitektury są karty Gminnej Ewidencji  

Zabytków. Gmina posiada opracowaną w drugiej 

połowie 2009 roku Gminną Ewidencję Zabytków. W 

zasobach archiwalnych służb konserwatorskich dostęp-

ny jest archiwalny - zespół kart adresowych zabytków 

- tzw. Fiszek. Jest to zbiór kart z podstawową informacją 

o wszystkich zespołach i obiektach o wartościach zabyt-

kowych położonych na terenie gminy. Wykonany przez 

Gdański Ośrodek Dokumentacji Zabytków w latach 70 

- 80tych XX w. Informacją porządkującą jest adres. Jest 

to zbiór zamknięty archiwalny.

/Zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 14 maja 

2004 roku w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, 

jest to zbiór pomocniczy/Ewidencja ta wykonana zosta-

ła na kartonowych fiszkach bibliotecznych. Tekst zawiera 

podstawowe informacje o obiekcie zabytkowym: adres, 

miejscowość, gminę, powiat, województwo, ulicę, nr 

budynku, nazwisko właściciela, datę budowy, materiał 

z którego obiekt wykonano. Zawiera także zwięzłą cha-

rakterystykę architektury budynku, stan zachowania. 

Informację o innych dokumentacjach konserwatorskich 

(białe karty, zielone karty), informacje czy obiekt znajdu-

je się w rejestrze zabytków - czy został zeń wykreślony 

oraz czy istnieje, czy został rozebrany. Na odwrocie fiszki 

znajduje się czarno - biała fotografia, data wykonania 

fiszki, zdjęcia, nazwisko autora i miejsce przechowywania 

dokumentu. Informacja zawarta na fiszce pozwala ziden-

tyfikować obiekt i określa jego zabytkową wartość.

W archiwalnym zbiorze ewidencji obiektów zabytko-

wych gminy Smętowo Graniczne w liczbie 333 znajdują 

się:

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków

2) zabytki nieruchome nie wpisane do rejestru 

zabytków

Wykaz obiektów zabytkowych figurujących w tym 

archiwalnym zasobie przekazany został Gminie przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku w 

2003 roku, z zaleceniem założenia i prowadzenia przez 

Gminę Gminnej Ewidencji Zabytków.

Gminna Ewidencja Zabytków wykonana została w 

drugiej połowie 2009 roku. Jako materiał wyjściowy 

przyjęto archiwalny zbiór obiektów zabytkowych tzw. 

Fiszek. GEZ wykonano w oparciu o prace; kameralne, 

terenowe, wywiady, bibliografie.
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Tabela 5  

 Stan obiektów zabytkowych wg ewidencji adresowej - tzw. "fiszek" 

 Ilość obiektów wg archiwalnej 

ewidencji WKZ 

Ilość obiektów wg Gminnej Ewidencji 

Zabytków z 2009 r. 

Karty adresowe tzw. 

"fiszki" 

ok. 355 244 

WNIOSEK: zasób zmniejszył się o około 25% 

Źródło; Opracowanie własne, dane z Urzędu Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 

Liczba obiektów w GEZ jest mniejsza o około 25% w 

stosunku do zasobu archiwalnego. Wiele obiektów prze-

stało istnieć, znaczna część zaś pozbawiona została cech 

zabytkowych.

Obecnie w Gminnej Ewidencji Zabytków figurują 244 

obiekty.

Zał. nr 1 Gminna Ewidencja Zabytków - spis

Oddział 2

„Białe Karty”

Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieru-

chomych, obiektów budowlanych i architektonicznych 

o wartościach kulturowych charakterystycznych - dla 

krajobrazu kulturowego Gminy Smętowo Graniczne 

wykonano karty dokumentacyjne, tzw. „Białe Karty”. 

„Karty Białe” znajdują się w zbiorach Pomorskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków, w Regionalnym 

Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Gdańsku i 

w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków 

w Warszawie. Dokumentacja ta sukcesywnie się powięk-

sza. Wykonywana jest od końca lat 70-tych XX wieku. 

Obiekty wpisane do rejestru zabytków powinny posiadać 

„Białą Kartę”. Biała karta jest standardową dokumen-

tacją konserwatorską. Dokumentuje się na niej zespoły 

przestrzenne, obiekty architektury i budownictwa, w tym 

także nieruchome zabytki techniki. Jest to kartonowa, 

biała karta o formacie A-3, wypełniana dwustronnie, 

pismem maszynowym. Na stronie frontowej, znajdują 

się podstawowe dane o obiekcie: nazwa, data budowy, 

informacje o adresie, dane z ewidencji gruntów, status 

prawny, fotografia, orientacja, sytuacja, schematyczny 

olan i ewentualnie przekrój.  

Strony wewnętrzne przeznaczone są na szczegóło-

wy opis obiektu, według ściśle określonego schematu. 

Zawarte są tam też wiadomości o istniejących dokumen-

tacjach, jest ocena zachowania zabytków i wskazania 

konserwatorskie. Ostatnia strona zawiera informacje o: 

bibliografii, kartografii, autorze. Karta Biała może posia-

dać wkładki - karty formatu A-4, na których znajduje się 

ciąg dalszy tekstu i fotografie obiektu.

W 2009 roku Gmina zleciła wykonanie „Białych Kart” 

dla dwóch obiektów:

1) Kuźni wiejskiej w Lalkowach

2) Czworaka podworskiego w Smarzewie

Dokumentacja w 2-ch egzemplarzach zostanie prze-

kazana WKZ.

Zał. nr 2 - Spis: „Białych Kart”

Oddział 3

„Karty zielone”

Dla znaczących dla miasta obiektów zabytkowych do 

końca lat 60-tych XX wieku wykonano karty ewidencyj-

ne tzw. „Karty Zielone”. Jest to kartonowa, zielona w 

kolorze karta z rubrykami, w których zapisano w sposób 

syntetyczny informacje pozwalające określić zabytkowe 

wartości obiektu. Informacje wpisywane były odręcznie. 

Zawierały niezbędne informacje takie jak: położenie, datę 

powstania, materiał budowlany, formę architektonicz-

ną, stan zachowania, schemat planu. Zdjęcie - stykówkę, 

datę wykonania, autora itp.

Dla Gminy Smętowo Graniczne nie natrafiono w zaso-

bach archiwalnych na „karty zielone”.

Zał. nr 3 - Spis „Kart zielonych”/brak kart/

Oddział 4

„Karty Cmentarzy”

Dla cmentarzy powstałych przed 1945 r. założono karty 

ewidencyjne cmentarzy - według standardów określo-

nych przez ówczesny Ośrodek  

Dokumenatcji Zabytków w Warszawie. Oprócz danych 

identyfikujących obiekt, posiadają one rubryki zawiera-

jące informację o przynależności wyznaniowej, ilości i 

stylistyce nagrobków, grobach osób znanych, wydarze-

niach historycznych, zasobie i układzie kompozycyjnym 

zieleni.  

zobrazowane są zdjęciami i planami cmentarzy z 

uwzględnieniem analizy kompozycji ich rozplanowania, 

stanu zachowania i zaleceń konserwatorskich.

Zał. nr 4 Spis Kart Cmentarzy

Wartości określające tożsamość moiejsca to:

Tabela 6

Oddział 5

„Katalog Parków”

Dla zabytkowych zespołów zieleni parkowej, dworskiej 

i podworskiej opracowano w latach 70-tych XX wieku 

katalog parków dla ówczesnego woj. gdańskiego. Są 

to opracowania studialne, zawierające podstawowe 

informacje dotyczące: lokalizacji, wartości zabytkowej 

zespołów. Określają układ kompozycyjny założenia, 

cechy stylistyczne, materiał roślinny, jego wartość, ist-

niejące obiekty architektoniczne i budowlane, ocenę 

stanu zachowania układu. Dokumentacja przechowy-

wana jest w: KOBiDZ, ROBiDZ, WKAZ. Egzemplarze tej 

dokumentacji były przekazywane także: właścicielom /

użytkownikom/obiektów, Urzędom Gmin, Wojewódzkie-

mu Konserwatorowi Przyrody.

Zał. Nr 5 Spis dokumentacji parków i zabytkowych 

założeń zieleni

Rozdział 6

ZABYTKI IDENTYFIKUJĄCE KRAJOBRAZ KULTUROWY 

GMINY

Krajobraz kulturowy - to przestrzeń historycznie 

ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawie-

rająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodznicze 

- art. 3 ppkt 14 Ustawy.

Zabytki architektury i budownictwa - współdefiniują-

ce krajobraz kulturowy - współtworzą tożsamość miej-

sca. Krajobraz kulturowy i tożsamość miejsca określa 

historycznie ukształtowana i trwająca do dziś struktura 

przestrzenna, jak i „dzieła” współcześnie nam tworzone. 

Jakość tej przestrzeni, jej wzajemne powiązania i funk-

cjonowanie stanowią o „genius loci” danego miejsca.
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W gminie Smętowo Graniczne elementów świadczą-

cych o dokonaniach miejscowej społeczności w minio-

nych wiekach zachowało się sporo. Te, których wartość 

oceniono najwyżej w skali gminy, regionu bądź kraju 

objęto ochroną prawną, poprzez wpis do rejestru zabyt-

ków.

Ochroną objęto różnego typu obiekty. Te, które służą 

obecnej społeczności utrzymane są zwykle w dobrym 

stanie. Są widocznymi i wyraźnymi składnikami krajobra-

zu kulturowego. Należą do nich kościoły, budynki daw-

nych szkół. Funkcja niektórych z nich zmieniła się. Dawne 

dwory na terenie gminy dzisiaj w większości zamieszki-

wane są przez rodziny osób związanych z powojennymi 

PGR-ami. Przed ostateczną dewastacją bronią się ich  

budynki, których duże kubatury - namacalną materialną 

wartość można wykorzystać dla różnych celów. Pozba-

wione dawnego wyposażenia są dzisiaj wielorodzinnymi 

domami mieszkalnymi.

W ruinę popadają obiekty, które technicznie zostały 

wyeksploatowane - gorzelnie, młyny, spichlerze, stajnie, 

obory oraz te, których funkcja użytkowa uległa zasadni-

czej zmianie. W tej grupie znajdują się; dawne dwory i 

oczywiście folwarki, których czas technicznej świetności 

minął. Nie służą już dawnej funkcji, a nowa nie zawsze 

została im określona.

Wędrując po gminie, można wskazać charakterystycz-

ne obiekty - twory materialne i przywołać wartości nie-

materialne, jako cechy określające tożsamość miejsc. 

Wartości te są czytelne nadal w przestrzeni dla każdego, 

kto stara się poznać i zrozumieć przynależny doń proces 

dziejowy.  

Przemierzając teren gminy, poznając ludzi i miejsca, z 

którymi są związani oraz miejsca, które są im bliskie oraz 

te, o których zapomnieli albo ich nie poznali odczytuje-

my krajobraz kulturowy - historię osadnictwa zapisaną 

przez wieki.

Wartości określające tożsamość miejsca to:  

 Tabela 6 

Osadnictwo 

prehistoryczne  

Otwarte osadnictwo prehistoryczne rozpoznane od czasów neolitycznych po 

nowożytne. Domniemanie istnienia grodziska /nie zlokalizowane/ w Leśnej Jani. 

Układy wiejskie Wsie lokacyjne - o średniowiecznej lokacji Kościelna Jania, Leśna Jania, 

Lalkowy, Kamionka. Wsie dworskie - folwarczne, związane z majątkami Frąca, 

Kopytkowo, Rynkówka, Stara Jania, Leśna Jania, Smarzewo. 

Osadnictwo Osadnictwo rozproszone - zagrody samotnicze - wolnych chłopów, XIX - XX w. 

- rugi z dóbr szlacheckich, parcelacja dóbr, osadnictwo kolonistów niemieckich. 

Kolonizacja rządu polskiego - "poniatówki" - 20-lecie międzywojenne XX w. 

Dobra szlacheckie 

- majątki ziemskie 

Dobra rycerskie o średniowiecznej lokacji, nadania Książąt Pomorskich, Zakonu 

Krzyżackiego i Króla Rzeczypospolitej. Odzwierciedlają dawną strukturę 

własności, kondycję gospodarczą regionu, porządek społeczny.  

Dwory Zachowane z połowy XIX wieku - w większości klasycyzujące. Leśna Jania, 

Rynkówka - neogotyk. Kontynuują tradycję siedzib rycerskich i szlacheckich od 

wieków średnich.  

 Rynkówka - neogotycki pałac posadowiony na średniowiecznych 

fundamentach, prawdopodobnie na pozostałościach dawnej siedziby obronnej. 

Folwarki dworskie Folwarki - dobra kościelne, szlacheckie - lokacje XVI, XVII, XVIII-

wieczne.Wielkoprzestrzenne, z wielkokubaturową zabudową do produkcji 

rolnej. Gorzelnie w większości majątków: Bobrowiec, Kopytkowo, Stara Jania, 

Leśna Jania, Lalkowy, Luchowo, Rynkówka, Smarzewo. 

Folwarki Folwarki - od XVI w. wydzielane jako specjalizujące się gospodarstwa rolno - 

hodowlane. 

Parki Rozległe, związane z siedzibami właścicieli ziemskich. Kształtowane w XVIII 

i XIX wieku. Wykorzystują walory krajobrazowe przestrzeni i istniejące układy 

wodne. 

Kościoły Parafialne o średniowiecznej lokacji - Kościelna Jania, Lalkowy. Kościół 

poewangelicki - początek XX w. - Smętowo Graniczne. 

Cmentarze Przykościelne - katolickie, zakładane w wiekach srednich. Poewangelickie - 

pozostałe po zamieszkującej w XIX i I poł. XX wieku ludności niemieckiej poza 

układami osadniczymi. Rodzinne właścicieli dóbr ziemskich - w parkach 

podworskich. 

Kapliczki, krzyże Kapliczki i krzyże we wsiach i na rozstajach dróg. Liczne, XIX i XX-wieczne. XX-

wieczne - modernistyczne o rozbudowanych i niepowtarzalnych formach.  

Tablice 

pamiątkowe 

Nieliczne - upamiętniające walkę z okupantem niemieckim. Pomnik - 

upamiętniający rycerza ziemi smętowskiej - Jan z Jani. 

Krajobraz Krajopbraz otwarty - rolniczy o stosunkowo niewielkiej intensywności 

osadniczej z harmonijnie wpisaną weń przestrzenną strukturą. Odległe /na linii 

horyzontu/ panoramy głównie zwartych układów osadniczych - wsi lokacyjnych 

i dworskich. Dominanty przestrzenne - dużych majątków ziemskich /Kopytkowo, 

Stara Jania, Leśna Jania/. Osadnictwo rozproszone - stosunkowo niewielkie 
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zagrody samotnicze pośród pól, kolonizacja XIX i XX-wieczna. Krajobraz 

poprzecinany siecią dróg obsadzonych starodrzewiem - szpalery i aleje /lipy, 

dęby, kasztanowce/. 

Wartości 

niematerialne 

Tradycja walki o polskość ziemi. Legendy i podania /np. O Janie z Jani, 

O Farmazonie z Rynkówki/. Rycerski etos Jana z Jani. Tradycja kuchni 

kociewskiej /np. karbonada, ślepy śledź, ziemniaki trampane/. 

 

Rozdział 7

OCENA STANU ZACHOWANIA KRAJOBRAZU KULTU-

ROWEGO

Widoczne w wielu krajach zainteresowanie rodowo-

dem kulturowym, miejscową tradycją, staje się zjawiskem 

społecznym, powszechnym, odpowiedzią na powszech-

ne procesy unifikacji. Istotą tego zainteresowania jest 

poszukiwanie związku z określonym kręgiem tradycji, 

lokalną społecznością z jej kulturowo ukształtowaną 

przestrzenią życiową. Jest to potrzeba współczesnego 

człowieka uzyskania poczucia kulturowej tożsamości, 

potrzeba coraz bardziej uświadamiana.

W Polsce na obszarach wiejskich trwa jeszcze proces 

odwrotny. Procesy gospodarcze po 1945 roku i współ-

czesne nam doprowadziły do przeobrażeń polskiej wsi, 

których wyrazem stał się zanik tradycyjnych cech prze-

strzennych krajobrazu kulturowego wsi i upowszechnie-

nie zunifikowanych form a także wzorców architektury/

zabudowy, układów przestrzennych obcej wiejskiej tra-

dycji/.

Kociewie należy do regionu o wciąż jeszcze zasobnej 

architekturze regionalnej. Jednakże w dobie gospodar-

ki rynkowej, powszechnej dostępności do materiałów i 

swobodzie działań, do ponadregionalnych wzorców jest 

obszarem, któremu grozi utrata tożsamości. Celowa jest 

ochrona tych wartości, które określają tożsamość miejsc, 

poprzez zachowanie już istniejących oraz poprzez takie 

kształtowanie współczesnych przestrzeni, aby chronić  

wartości kulturowe - historyczne zachowane, istniejące. 

Kontynuacja tych tradycji wymaga uwzględnienia także 

uwarunkowań fizjograficzno – krajobrazowych oraz 

związków funkcjonalno – przestrzennych. Coraz ważniej-

sze też staje się uwzględnianie przesłanek ekologicznych 

w kształtowaniu wiejskiej zabudowy zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju.

Tradycje miejscowego warsztatu budowlanego i nie-

powtarzalność historycznie ukształtowanych przestrzeni 

widoczna jest w wielu układach.  

Zróżnicowane ukształtowanie terenu, wielość form 

budowania, rodzaje rozplanowania układów przestrzen-

nych oraz zróżnicowanie ekonomiczne sprawiły, że 

prawie każda z wsi posiada niepowtarzalny charakter. 

To specyfika, swoista cecha każdego krajobrazu kultu-

rowego. Cechami -  wyróżniającymi są:

- charakter architektoniczny zabudowy

- skala zabudowy

- rodzaj tradycyjnie stosowanych konstrukcji i 

materiału

- rodzaj wystroju architektonicznego

Określenie tych cech i ich zachowanie to także warunek 

ochrony istotnych elementów krajobrazu kulturowego.

Gmina Smętowo Graniczne przynależy do Kociewia 

i jego tradycji budowlanej. Na terenie gminy występują 

charakterystyczne typy budownictwa wiejskiego. Wpro-

wadzone zostały na obszar ten stosownymi przepisami 

pruskimi w II połowie XIX wieku. Zabudowa kociew-

ska - reprezentująca  najstarsze znane nam dokonania 

miejscowych warsztatów budowlanych w zasadzie nie 

istnieje. Z tradycyjnego budownictwa zachował się jedy-

nie  dawny dwojak podworski w Smarzewie./budynek 

nr 6 oraz także czworak - z początku XIX w., chata babci 

Kaniowej w Lalkowach/.

Tradycyjne budownictwo Kociewia posługiwało się: 

drewnem, gliną i kamieniem. W II połowie XIX wieku 

- wprowadzono i stosowano powszechnie nieotynkowa-

ną cegłę. Tradycyjne pokrycie stanowiła słoma, trzcina, 

sznydle lub gonty. Dla budownictwa murowanego z 

rzadka stosowano dachówkę, ponieważ była zbyt droga. 

Dla dachów półpłaskich powszechnie stosowano papę.

Budynki charakteryzują się zwarta bryłą, założoną na 

palnie prostokąta. Wysokość ścian przyziemi w najstar-

szych wynosił nieco ponad 2 m. Nadawało to budynkom 

przesadzisty charakter. W budynkach murowanych cegla-

nych z drugiej połowy XIX wieku, wysokość ścian nieco 

się zwiększyła.  

Podwyższony też został cokół.

Dach tradycyjnego domu kociewskiego był stosun-

kowo wysoki, dwuspadowy. W drugiej połowie XIX 

wieku na murowanych domach pojawiły się powszech-

nie dachy: o kącie nachylenia 45 st., dachy półpłaskie i 

dachy pulpitowe.

Detal architektoniczny. Na terenie gminy tradycyjne 

chaty kociewskie nie zachowały się. Budynki murowane, 

ceglane, powszechnie wykorzystywały wachlarz zdobień 

przynależnych głównie neorenesansowi; opaski okien-

ne i drzwiowe, boniowania, zdobienia stolarki okiennej 

i drzwiowej. Jednakże gro budynków posiadało skromne 

elewacje bez zdobień.

W krajobrazie gminy zdecydowanie dominuje zabu-

dowa murowana. Domy mieszkalne - murowane z czer-

wonej cegły - to repezentatywne przykłady pruskiego 

budownictwa. Występują powszechnie dwa typy domów 

mieszkalnych o niewielkiej skali zabudowy: szerokofron-

towy - parterowy i 1,5 kondygnacyjne z tzw. „erkiem”.

Odrębną grupą, mieszczącą się w typie domu szero-

kofrontowego są dawne dwojaki dworskie. Murowane, 

przysadziste ze stromymi dachami, kształtowały niegdyś 

jednorodną przestrzeń wsi dworskich.

Na terenie gminy spotykamy też obiekty o większej 

skali zabudowy. W centrum Leśnej Jani powstały miej-

skie kamienice z magazynami w przyziemiu.  

W Kościelnej Jani dom handlowy, w Starej Jani i 

Kopytkowie, pojedyńcze, kilkurodzinne domy mieszkal-

ne z początku XX w.

Zabudowa folwarków i gorzelni jest XIX wieczna, 

murowana z czerwonej cegły. utrzymana w stylistyce 

typowej, pruskiej architektury przemysłowej - po części 

wykorzystywała ówczesne, katalogowe wzorce. Na tere-

nie gminy zachowały się budynki dawnych siedzib zie-

miańskich. Obszerne formalnie raczej dwory niż pałace 

- klasycyzujące w: Starej Jani i Kopytkowie. Neogotycka 

Rynkówka posadowiona została na gotyckich fundamen-

tach. Rozmachem imponuje klasycyzujący pałac w Smę-

tówku i okazały - neogotycki dwór w Leśnej Jani. Obiekty 

te zachowały się w różnym stopniu. Przez lata, wiele z 

nich, utraciło swój pierwotny wygląd. Modernizowane 

i przystosowywane do potrzeb swoich powojennych 
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właścicieli bądź użytkowników, dzisiaj jedynie formą i 

skalą zabudowy dają świadectwo swojego historycznego 

pochodzenia i dawnej świetności. Utraciły dawne wypo-

sażenie. Są ważnym elementem krajobrazu kulturowego, 

także świadectwem jego przekształcania się. zachowane 

obiekty i zespoły współtworzą wyrazisty - historycznie 

ukształtowany obraz przestrzeni. Jest ich jednak niewie-

le. Te proponuje objąć się ochroną w miejscowych pla-

nach zagospodarowania przestrzennego.

Parki jako tereny nieprodukcyjne, pozostawione same 

sobie i zapobiegliwości PGR-owskich i po PGR-owskich 

mieszkańców, utraciły wiele ze swych dawnych walo-

rów kompozycyjnych i przyrodniczych. Przez lata stały 

się miejscem towarzyskich spotkań i źródłem opałowego 

drewna. Niepielęgnowane, zarosły chwastami i samo-

siejkami a istniejące w nich urządzenia ogrodowe i syste-

my wodne zostały zniszczone. W większości przypadków 

czekają na lepsze czasy. Parki, powiązane z pobliskimi 

ciekami, w znacznym stopniu zachowały starodrzew a 

po cmentarzach dawnych właścicieli pozostały ułomki 

nagrobków.

Folwarki - stanowiły nieodłączny element mająt-

ku ziemskiego. Stara, produkcyjna zabudowa, zosta-

ła mocno wyeksploatowana. W części układów stare 

budynki zastąpiono nowymi - w II poł. XX w. Tym samym 

zmienił się częściowo ich historyczny układ przestrzenny. 

Po 1989 roku zmiana własności, brak środków finanso-

wych na kontynuację produkcji, zmiana uwarunkowań 

gospodarczych, spowodowały dalszą ich degradację.  

Nieużytkowane obiekty popadły w ruinę.

Zaprzestano produkcji, rozmontowano lub zniszczono 

w znacznej mierze wyposażenie techniczne. Los tak spo-

tkał w głównej mierze gorzelnie, funkcjonujące dotych-

czas w większości dóbr dworskich. Ich skorodowane 

ponad 100 letnie mury pozbawione opieki, rozsypują się. 

Niektóre rozbierane są na materiał budowlany.

Zagrody samotnicze - powstały na rozparcelowanych 

terenach dworskich. Powstały głównie w drugiej połowie 

XIX w. wokół: Leśnej Jani, Rynkówki, Starej Jani.

Na terenie gminy dość licznie jako typ występują też 

„poniatówki”. Powstały jako wynik realizowanej przez 

rząd polski akcji osadniczej w latach 1935 - 1939. „Ponia-

tówka” to niewielka zagroda osadnika składająca się z 

drewnianych budynków: domu mieszkalnego, stodoły 

i obory.

Architektura na terenie gminy ulega ciągłym zmia-

nom. Domy mieszkalne obmurowane, ocieplane i roz-

budowywane, tracą swój pierwotny charakter.  

Zdekapitalizowane zabudowania gospodarcze zastę-

powane są nowymi.

Ochrona krajobrazu kulturowego wspomagana jest 

przez ochronę wartości przyrodniczych. Te dwie wartości 

doskonale się uzupełniają i wspomagają.  

Na terenie gminy występują; Obszar Chronionego 

Krajobrazu Borów Tucholskich. W parkach podworskich 

w; Kopytkowie, Leśnej Jani i Rynkówce znajdują się 

pomniki przyrody a w opracowanym obecnie Studium 

Uwarunkowań dla Gminy planuje się do objęcia ochroną 

przyrodniczą Kociewski Obszar Chronionego Krajobrazu 

i Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków planowany do włą-

czenia do obszaru Natura 2000. Istotną wartością kulturo-

wą i przyrodniczą są aleje starych drzew wzdłużgminnych 

dróg. Rozmieszczenie obiektów i obszarów wskazuje 

Mapka nr 2.

Obiekty charakterystyczne, identyfikujące krajobraz 

gminy - o największych walorach to:

1) Kościoły - parafialne: Lalkowy, Kościelna Jania, 

Smętowo Graniczne

2) Kapliczki - modernistyczne, Stara Jania, Kamionka, 

Lalkowy, Leśna Jania

3) Zespoły dworskie - Stara Jania, Leśna Jania, 

Kopytkowo, Lalkowy

4) Młyn i osada młyńska - Kościelna Jania

5) Wiejskie domy mieszkalne

6) Zespół zabudowy kolejowej - Stacja kolejowa i osada 

mieszkalna w Smętowie Granicznym.

Rozdział 8

DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA KULTUROWEGO. 

ANALIZA SWOT.

Analiza SWOT jest podstawowym i powszechnie sto-

sowanym narzędziem diagnostycznym w opracowaniach 

o charakterze strategicznym. nazwa metody pochodzi od 

skrótu słów angielskich: Strenghts (atuty, silne strony), 

Weaknesses (słabości), Opportunites (możliwości, 

szanse). Threats (zagrożenia). analiza dotyczy zjawisk, 

problemów mogących wpłynąć na stan dziedzictwa kul-

turowego miasta. Atuty i słabości stanowią uwarunko-

wania o charakterze wewnętrznym, na który wpływ mogą 

mieć władze samorządowe, instytucje i organizacje, w 

tym firmy lokalne, a także mieszkańcy, natomiast szanse 

i zagrożenia dotyczą przede wszystkim uwarunkowań 

zewnętrznych, w znacznej mierze niezależnych od lokla-

nych decydentów.

 

Analiza SWOT 

Słabe strony Mocne strony 

1. Brak infrastruktury turystycznej, w tym: 

brak bazy noclegowej i gastronomicznej 

1. Atrakcyjne krajobrazowo - historyczne układy 

przestrzenne 

2. Niewykorzystywanie walorów 

turystycznych gminy w rozwoju 

gospodarczym 

2. Zachowane zespoły dworsko - parkowe z zasobem 

wartości przyrodniczych  

3. Zdegradowane przestrzenie dawnych 

wsi podworskich 

3. Zachowana w stosunkowo dobrym stanie 

architektura historyczna; - wiejskich siedlisk - 

kościołów - majątków ziemskich 

4. Przekształcająca się - unifikująca się 

zabudowa historyczna  

4. Zachowane układy wsi lokacyjnych 

5. Brak dobrej, profesjonalnej reklamy 

i promocji gminy 

5. Znaczne walory przyrodnicze: - czyste środowisko 

naturalne - nieprzeinwestowany obszar - otwarty 

krajobraz rolniczy  
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6. Brak małej przedsiębiorczości dającej 

miejsca pracy 

6. Rozległe obszary do wykorzystania dla turystyki 

kwalifikowanej: - przyrodniczej - proekologicznej 

7. Zły stan techniczny znacznej części dróg 7. Liczne wielkokubaturowe obiekty poprodukcyjne - 

do zagospodarowania 

8. Słaba infrastruktura społeczna 8. Tradycja i obyczaje kociewskie 

9. Zbyt mała ilość komputerów i słaby 

dostęp do sieci w gospodarstwach 

domowych 

9. Liczne legendy i podania 

10. Mała aktywności społeczno - 

kulturowej mieszkańców 

10. Dostępność komunikacyjna gminy 

 

 

Zagrożenia Szanse 

1. Mała aktywność społeczności lokalnych 1. Skutecznie pozyskiwane fundusze 

Strukturalne 

2. Brak programów rewitalizacji przestrzeni i obiektów 

zabytkowych 

2. Pozyskiwane środki finansowe 

z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska 

3. Niski dochód na mieszkańca w gospodarstwach 

domowych oraz niski dochód gminy na jednego 

mieszkańca 

3. Rozwój infrastruktury 

4. Skromny zasób finansów gminnych oraz duże 

potrzeby finansowe gminy na obsługę zadań gminnych  

4. Napływ kapitału prywatnego 

5. Brak inwestycji zewnętrznych 5. Regionalizm - jednorodność kulturowa 

6. Bezrobocie 6. Akceptacja proekologiczna stylu życia 

i ochrony przyrody 

 7. Gleby przydatne do specjalistycznej 

produkcji roślinnej 

 8. Rozwój ekologicznego rolnictwa 

 9. Wprowadzanie programów 

edukacyjnych dla różnych grup 

wiekowych 

 10. Wzrost aktywności społecznej 

mieszkańców 

 

Rozdział 9

BIBLIOGRAFIA I ZASOBY ARCHIWALNE/WYBRANE/

Opiekę nad zabytkami można realizować również 

poprzez ich dokumentowanie Gmina Smętowo Graniczne 

posiada niewiele publikacji - badawczych, przedstawia-

jących jej historię, architekturę i dokonania miejscowej  

społeczności. Dla potrzeb Programu Opieki nad Zabytka-

mi wybrano tylko prace oparte na badaniach historycz-

nych, które stanowią podstawowy i rzetelny materiał i 

poszerzają naszą wiedzę wiedzę o historię tej Ziemi.

Zakłada się, że szereg innych, interesujących i przydat-

nych w przyszłych działaniach materiałów znajduje się 

w zbiorach; muzealnych konserwatorskich, prywatnych 

i innych. Szczegółowa kwerenda winna być wykonana 

we wskazanych przypadkach, przy opracowywaniu stu-

diów historycznych i programów konserwatorskich dla 

poszczególnych obszarów i obiektów.

Bibliografia:

Odyniec W., Podolski K., Sobociński B.: Ziemia staro-

gardzka, Gdańsk 1924

Przywuska A.: Kociewska Gmina Smętowo Graniczne, 

Stowarzyszenie „Instytut Kociewski”, Starogard Gdański 

2008

Pick J., Grzyb T., Probucki P.: Jubileuszowa intronizacja 

Najświętszego serca Pana Jezusa na Kociewiu, Staro-

gard Gdański 2000

Rydwan, Roczniki muzealne, Muzeum Ziemi Kociew-

skiej w Starogardzie Gdańskim 1/2006, Mirex Mirotki

Rydwan, Roczniki muzealne, Muzeum Ziemi Kociew-

skiej w Starogardzie Gdańskim 1/2007, Mirex Mirotki

Rozdział 10

KARTOGRAFIA

Spis:

Mapa Pomorza Schroettera - Engelhardta, 1796 - 1802, 

ROBiDZ Gdańsk

Mapa topograficzna Pomorza,1:25 000, 1903

Mapa topograficzna Pomorza, 1:25 000, XIX w

Mapa topograficzna Pomorza, 1:25 000, 1910

Mapa topograficzna Pomorza, 1:25 000, 1936

Rozdział 11

INNE DOKUMENTACJE

Oddział 1

Opracowania studialne - konserwatorskie

Przechowywane w zasobach ROBiDZ i WKZ.
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Oddział 2

Opracowania planistyczne

Plany zagospodarowania przestrzennego i opraco-

wania branżowe - dostępne w Urzędzie Gminy.

Oddział 3

Wywiady z Mieszkańcami i ich archiwa domowe

Oddział 4

Programy Opieki nad Zabytkami

W konstrukcji i w tekście niniejszego Programu 

wykorzystano doświadczenia i fragmnenty tekstów opra-

cowane dla:

Program Opieki nad Zabytkami dla Starogardu Gdań-

skiego na lata 2009 - 2012; J. Czyszek, P. Lorens, M. Kiełb 

- Stańczuk, Gdańsk - Starogard Gd.  

2008

Mapy i schematy

1) Historyczne układy osadnicze

2) Uwarunkowania przyrodnicze

3) Wartości kulturowe - uwarunkowania/materiał z studium 

konserwatorskiego do „Studium uwarunkowań./
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ZAŁĄCZNIKI/na końcu opracowania/

Załącznik nr 1 - GEZ - wykaz

Załącznik nr 2 - „Karty Białe”

Załącznik nr 3 - „Karty Zielone”/brak kart/

Załącznik nr 4 - Karty Cmentarzy

Załącznik nr 5 - Katalog Parków

Załącznik nr 6 - Wykaz zabytków proponowanych do 

wpisu do rejestru zabytków

Załącznik nr 7 - Wykaz stanowisk archeologicznych - stref 

ochrony archeologicznej

CZĘŚĆ III

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

WSTĘP

Krajobraz kulturowy to historia zapisana w przestrze-

ni, to świadectwo dokonań społeczności żyjących na 

danym obszarze. To dziedzictwo przeszłości  — dobro 

wspólne. Jakość tej przestrzeni, dbałość o nią, to wyraz 

świadomości i odpowiedzialności społecznej. Zabytki, 

wraz ze środowiskiem przyrodniczym, tworzą przyja-

zną człowiekowi przestrzeń o wielkim gospodarczym 

potencjale. Umiejętne zarządzanie nim stymuluje rozwój  

gospodarczy obszarów.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowią-

zek sporządzenia Programu Opieki nad Zabytkami/art. 

87 Ustawy/. Odbiorcą Programu jest głównie społecz-

ność lokalna dla której efekty jego wdrażania winny być 

satysfakcjonujące. Dziedzictwo kulturowe - krajobraz 

kulturowy to coś niepowtarzalnego. Określa tożsamość 

miejsca, jego atrakcyjność. Gminny Program Opieki nad  

Zabytkami, przyjęty przez Radę Gminy w formie uchwa-

ły jest elementem polityki samorządowej. Winien być 

pomocny podejmowaniu planowanych działań dotyczą-

cych: inicjowania, wspierania, koordynowania badań i 

prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturo-

wego, upowszechniania i promowania dziedzictwa kultu-

rowego, integracji społeczności lokalnej, stymulowaniu 

rozwoju gospodarczego, ładu przestrzennego i ochrony  

środowiska przyrodniczego.

Ochrona zabytków, aby była skuteczna, winna odby-

wać się przy współudziale samorządów, wspólnot lokal-

nych oraz właścicieli i użytkowników zabytków.

Program winien służyć rozwojowi gminy, poprawie 

stanu zachowania zabytków, eksponowaniu walorów 

krajobrazu kulturowego, wykorzystania atrakcyjności 

zabytków dla potrzeb społecznych, gospodarczych i edu-

kacyjnych. Powinien też pomóc w świadomym i aktyw-

nym zarządzaniu zasobem jakim są zabytki.

Podmiotem przyjmującym gminny program opieki 

nad zabytkami jest samorząd gminny. Realizacja tego 

Programu powinna doprowadzić do osiągnięcia zawar-

tych w nim celów.

Wskazane w programie działania ukierunkowane są 

na poprawę stanu zachowania zabytków, ich adaptację 
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i rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności do nich 

mieszkańców, turystów i inwestorów. Efekty tych działań 

winny przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności gminy, 

podniesienia konkurencyjności oferowanych produktów 

turystycznych, a także do większego od dotychczasowe-

go wykorzystania potencjału kulturowego.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami opracowany 

jest na okres 4 lat. Z realizacji programu wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) co 2 lata sporządza sprawozdanie, 

które przedstawia Radzie Gminy.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami jest zgodny z 

dokumentami planowania strategicznego - krajowego, 

wojewódzkiego, powiatowego, gminnego  /omówionymi 

w I-szej części Programu/.

Rozdział 1

PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZANIA PROGRAMU 

OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Oddział 1

Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytka-

mi w Polsce

Ochrona zabytków jest konstytucyjnym obowiązkiem 

Państwa i każdego Obywatela/art. 5, art. 6 ust. 1 i art. 86 

Konstytucji RP/.

Zasady ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce okre-

śla ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. 

zm./. Program Opieki nad Zabytkami uwzględnia w szcze-

gólności przepisy: art. 3, 4, 6, 7, 16 ust. 1, art. 17, 18, 19, 

20, 21, 22 oraz art. 89.

Wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony zabyt-

ków jest także ustawowym zadaniem samorządów. W 

art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, 

z późn. zm./określone zostały zadania własne gminy: 

„zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do 

zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne 

obejmują sprawy (.) kultury, w tym (.) kultury, w tym (.)  

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”.

Uregulowania prawne dotyczące ochrony zabytków 

znajdują się także w szeregu innych - obowiązujących 

ustaw, w tym:

1) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717 z późn. zm.),

2) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 

zm.),

3) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150),

4) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody 

(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

5) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 

261, poz. 2603 z późn. zm.),

6) ustawie z dnia 25 października 1991 r. O zorganizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity 

Dz. U z 2001 Nr 13, poz.  

123).

Zasady ochrony zabytków znajdujących się w muzeach 

i w bibliotekach określone zostały w: ustawie z dnia 21 

listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 

z późn. zm.), ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o biblio-

tekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).

Ochronę materiałów archiwalnych regulują przepisy: 

Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 

Nr 97, poz. 673 z późn. zm.).

Rozdział 2

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE - CELE PROGRAMU

Oddział 1

Cele programu wg ustawy:

Cele Programu Opieki nad Zabytkami określa Ustawa 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Art. 87 ust. 2 programy, o których mowa w ust. 1, mają 

na celu, w szczególności:

1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu 

zadań strategicznych, wynikających z koncpecji 

przestrzennego zagospodarowania kraju;

2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, 

w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa 

archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami 

ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;

3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i 

doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;

4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz 

walorów krajobrazu kulturowego;

5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność 

zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i 

edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 

wzrostowi środków finansowych na opiekę nad 

zabytkami,

6) określenie warunków współpracy z właścicielami 

zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe 

związane z wykorzystaniem tych zabytków;

7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających 

tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 

zabytkami.

Oddział 2

Priorytety i cele programu dla Gminy Smętowo Gra-

niczne

Na podstawie przeprowadzonych analiz istniejących 

materiałó oraz dokumentów o charakterze strategicznym 

i planistycznym, a także po rozpoznaniu stanu zasobów 

środowiska kulturowego, przedstawić można końcowy 

zestaw wniosków do dokumentu Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Smętowo Graniczne.

Biorąc pod uwagę zapisy w dokumentach wszystkich 

szczebli wskazuje się, iż ochrona dziedzictwa kulturowe-

go winna służyć rozwojowi społeczno - gospodarczemu 

gminy i regionu. Rozwój ten dotyczyć winien przede 

wszystkim funkcji turystycznych i związanych z kulturą, 

i jako taki, ma szansę na uzyskanie wsparcia ze strony 

programów centralnych i regionalnych, w tym - finan-

sowanych ze środków Unii Europejskiej. Jednocześnie 

integralnym elementem tych działań winna stać się 

rewitalizacja zdegradowanych obszarów wiejskich, gdzie 

znajduje się znaczna ilość zabytkowych obiektów.

Uznać także należy, iż problematyka ochrony obszarów 

i obiektów o walorach kulturowych jest różnie osadzona 

we wszystkich poziomach dokumentów strategicznych. 

Znajduje ona także odzwierciedlenie w lokalnej polityce 

przestrzennej, w tym zwłaszcza na poziomie dokumen-

tu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia.

W oparciu o cele określone w Ustawie, analizę doku-

mentów programowych i strategicznych, analizę SWOT 

- oceny krajobrazu kulturowego Gminy Smętowo Gra-

niczne, określono cele realizacji Programu Opieki nad 

Zabytkami.

Jako priorytet przyjęto:

Zachowanie, utrwalanie, podkreślenie krajobrazu kul-
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turowego gminy oraz aktywizację obywatelską, społecz-

ną i zawodową mieszkańców.

Priorytet realizowany będzie za pomocą celów głów-

nych:

1) Relizacja zadań własnych w zakresie opieki nad 

zabytkami

2) Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu 

kulturowego

3) Utrwalenie wartości dziedzictwa kulturowego w 

świadomości mieszkańców i promocja środowiska 

kulturowego

4) Wspieranie aktywności lokalnej społeczności 

w działaniach na rzecz ochrony środowiska 

kulturowego

5) Tworzenie miejsc pracy związanych z działaniami na 

rzecz ochrony środowiska kulturowego

Dla celów głównych określono kierunki działań i spo-

edziewane efekjty, możliwe do osiągnięcia w ich reali-

zacji.

Program Opieki nad Zabytkami jest dokumentem 

programowym - gminnym. Realizowany jest w okresie 

czteroletnim. Jednakże obok zadań Programu wykony-

wanych w tym okresie, tj. w latach 2010 - 2013, gmina 

prowadzić będzie działania ciągłe związane z ochroną 

środowiska kulturowego, wynikające z wykonywania sta-

tutowych obowiązków, realizowanych strategii, innych 

programów. Są to działania długoterminowe. Pozwalają 

one na wykonywanie bieżących zadań i tworzą podsta-

wy do wykonywania zadań przyszłych, możliwych do 

realizacji w następnych Programach, konstruowanych 

na kolejne lata.

Dla Gminy w niniejszym Programie zaproponowano 

działania w dwóch grupach:

I grupa - działania z zakresu edukacji, promocji i 

informacji

II grupa - działania inwestycyjne

Celem działań w pierwszej grupie jest:

- promocja wartości kulturowych gminy,

- wzmocnienie i utrwalenie wizerunku gminy jako 

obszaru o wartościach zabytkowego o bogatej 

historii,

- przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego 

partnerstwa w realizacji programu Opieki nad 

Zabytkami, oraz zadań, zasad i konieczności 

prowadzenia ochrony środowiska kulturowego,

- poznanie zadań i  zasad prowadzenia prac 

konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi 

standardami i na profesjonalnym poziomie,

- przygotowanie świadomego i aktywnego partnera 

tych działań - mieszkańca gminy

Celem działań w drugiej grupie - działań inwestycyj-

nych, jest praktyczna realizacja wybranych zadań ochro-

ny środowiska kulturowego w celu:

- fizycznej ochrony substancji zabytkowej,

- zdobycia doświadczeń w realizacji podjętych w 

Programie zadań,

- wypracowania wzorca i modelu współpracy/gmina-

obywatel/,

- stymulacji rozwoju gospodarczego,

- tworzenia miejsc pracy,

- poprawy jakości przestrzeni publicznych,

- poprawy warunków i jakości życia mieszkańców,

- poprawy wizerunku gminy.

Rozdział 3

REALIZACJA PROGRAMU

Oddział 1

Realizator programu

Program realizowany jest przez Wójta Gminy.

Opracowany program podlega opiniowaniu przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a po uchwa-

leniu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Program realizowany jest w okresie czteroletnim. Po 

dwóch latach Wójt składa sprawozdanie Radzie Gminy z 

realizacji Programu.

Oddział 2

Instrumenty realizacji Programu

Realizator Programu wykorzystuje do jego realizacji następujące instrumenty: 

Typ Rodzaj instrumentu 

Prawne Instrumenty prawne, wynikające z przepisów stosownych Ustaw (np. dot. ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych), rozporządzeń wykonawczych, dokumentów 

wydawanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zapisów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynikające z programów 

określających politykę państwa i woj. pomorskiego w zakresie ochrony dziedzictwa 

kulturowego 

Koordynacyjne Programy określające politykę państwa i województwa w przedmiotowym 

zakresie, strategie rozwoju społeczno - gospodarczego /planu rozwoju lokalnego, 

programy rozwoju infrastruktury, programy ochrony środowiska przyrodniczego, 

programy prac konserwatorskich, studia, analizy, programy inwestycyjne, 

koncepcje zagospodarowania terenów, umowy, porozumienia, współpraca 

z ośrodkami naukowymi i akademickimi, organizacjami wyznaniowymi 

Finansowe Dotacje, subwencje, dofinansowania, nagrody, zachęty finansowe, zbiórki 

społeczne, programy finansowane z funduszy europejskich 

Społeczne Edukacja kulturowa, informacja, komunikacja, współpraca z organizacjami 

społecznymi, fundacjami, osobami fizycznymi 

Kontroli Monitoring stanu zachowania i funkcjonowania środowiska kulturowego  

 Aktualizacja baz danych dotyczących satnu zachowania obiektów zabytkowych (w 

ranach gminnej ewdincji zabytków) 
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Wskazane jest aby władze gminy:

- zdobyły poparcie społeczne dla prowadzonych 

działań

- nawiązały współpracę z kociewskimi gminami 

wiejskimi oraz powiatem w celu realizacji wspólnych 

zadań dotyczących dziedzictwa kulturowego, a także 

wspólnej promocji Kociewia

- nawiązały stałą współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, stowarzyszeniami zainteresowanymi 

programem, działającymi na terenie gminy, 

powiatu.

- nawiązały współpracę z uczelniami wyższymi

Rozdział 4

ZADANIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

GMINY SMĘTOWO GRANICZNE DO WYKONANIA W 

LATACH 2010 - 2013
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Zadania długoterminowe, ciągłe - tj. zadania, których 

wykonanie i realizacja wykracza poza okres obowiązy-

wania Programu Opieki nad Zabytkami

1) Realizacja zadań z zakresu opieki nad zabytkami 

wynikających z dokumentów strategicznych i 

programowych gminy.

2) Podejmowanie projektów związanych z rewitalizacją 

zabytkowych obiektów, zespołów, układów 

przestrzennych i przestrzeni publicznych.

3) Podejmowanie projektów i ich realizacji, zmierzających 

do ożywienia obiektów i miejsc zabytkowych (Działań 

mających na celu poprawę jakości i warunków życia 

oraz jakości przestrzeni publicznej/.

4) Realizacja zadań wynikających z przyjętej polityki 

przestrzennej określonej zapisami Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego gminy i polityki przestrzennej 

dotyczącej ochrony dziedzictwa kulturowego 

przyjętej w miejscowych planach zagospodarowania  

przestrzennego/dla wskazanych obszarów/.

5) Ochrona wartości zabytkowych historycznych układów 

przestrzennych.

6) Pozyskiwanie środków finansowych z budżetu 

państwa oraz programów UE na prowadzenie prac 

przy zabytkach.

7) D o f i n a n s o wa n i e  z  b u d ż e t u  g m i ny  p r a c 

konserwatorskich prowadzonych przy najcenniejszych 

dla gminy zabytkowych obiektach.

8) Przygotowanie właścicieli i użytkowników obiektów 

zabytkowych do pozyskiwania programowych fun-

duszy na ochronę zabytków z UE.

9) Wspieranie i promowanie działań chroniących 

zabytki (w tym, zapewnienie informacji o: zasadach 

finansowania, uwarunkowaniach prawnych oraz 

zapewnienie specjalistycznego doradztwa konser-

watorskiego).

10) Kontynuacja prac przy sporządzeniu i okresowej 

weryfikacji Gminnej Ewidencji Zabytków.

11) Sporządzanie opracowań studialnych na potrzeby 

zadań związanych z ochroną zabytków.

12) Inicjowanie i realizacja projektów mających na celu 

ochronę i promowanie walorów środowiska przyrod-

niczego i kulturowego w myśl zasady zrównoważo-

nego rozwoju.

13) Prowadzenie okresowych przeglądów oceniających 

stan zachowania i użytkowania obiektów zabytko-

wych.

14) Prowadzenie okresowych przeglądów zabezpieczeń 

cennych obiektów zabytkowych na wypadek sytuacji 

kryzysowych i konfliktów zbrojnych.

15) Prowadzenie bieżących prac porządkowych, zabez-

pieczających i pielęgnacyjnych na terenach stref 

ochronnych zabytkowych terenów zieleni.

16) Podejmowanie działań promocyjnych w celu znale-

zienia użytkownika/właściciela dla zdegradowanych 

obiektów, zespołów zabytkowych - stworzenie ofert 

inwestycyjnej, niezależnie od icg formy własności.

17) Monitoring działań remontowo - budowlanych na 

obszarach objętych ochroną konserwatorską i przy 

obiektach zabytkowych - wpisanych do rejestru zabyt-

ków, chronionych zapisami miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz ujętych w 

gminnej ewidenji zabytków.

18) Promocja zabytkowych walorów gminy: krajobra-

zu kulturowego, obiektów i zespołów zabytkowych, 

działań kultywujących niematerialne tradycje.

19) Edukacja społeczna wszystkich grup wiekowych 

mieszkańców miasta.

20) Szkolenia zawodowe pracowników Urzędu Gminy 

zajmujących się problematyką ochrony środowiska 

kulturowego.

21) Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z reali-

zacją zadań inwestycyjnych przy obiektach zabytko-

wych.

22) Podejmowanie działań wspierających rozwój funkcji 

turystyczno - rekreacyjnej w mieście.
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Zadania szczegółowe - Programu Opieki nad Zabytkami do wykonania w 2010 roku 

L.P Zadanie Okres 

przygotowania 

Uzasadnienie 

1. Opracowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

według wskazań Studium 

Uwarunkowań 

2010 - 2013 Wzmocnienie skuteczności ochrony 

zabytków. Instrument prawny - 

ochrony zabytków. 

2. Opracowanie zasad i podjęcie uchwały 

o trybie i warunkach dofinansowania 

prac konserwatorskich przy obiektach 

zabytkowych: 

 1/ wpisanych do rejestru zabytków 

nieruchomych,  

 2/ objętych ochroną zapisami 

w mpzp*  

 3/ figurujących w GEZ ** 

koniec 2010 Wzmocnienie skuteczności ochrony 

zabytków. Poprawa estetycznego 

wizerunku zabytkowego gminy 

i poprawa warunków życia 

mieszkańców. Wsparcie procesu 

reitalizacji. Stymulacja rozwoju 

gospodarczego. 
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 I/1. Wystąpienie Wójta o wpisanie do 

rejestru zabytków nieruchomych 

następujących obiektów:  

 1. Kuźnia dworska - Lalkowy  

 2. Czwora podworski - Smarzewo  

 3. Chata wiejska "Babci Kaniowej" - 

/pierwotnie czworak - Lalkowy/  

I/2 Wykonanie na koszt Gminy dla w/w 

obiektów dokumentacji 

konserwatorskiej, tzw. "białych"  

 

II. Wystąpienie proboszcza parafii 

Lalkowy o wpisanie do rejestru 

zabytków nieruchomych:  

 1. szpiatlika kościelnego  

 2. budynku plebanii  

 budynki organistówki  

II/1 Wykonanie dla w/w obiektów 

dokumentacji konserwatorskiej tzw. 

"białych kart" - na koszt właściciela  

 

III. Wystąpienie proboszcza parafii 

Lalkowy do WKZ o opracowanie kart 

ewidencyjnych i wpis do rejestru 

zabytków ruchomych części 

wyposażeniakościoła  

 

 Inwentaryzacja  

 - chata babci Kaniowej - Lalkowy  

 - dom mieszkalny Bobrowiec  

 

 Wykonanie projektu rewaloryzacji 

Chaty Babci Kaniowej 

2010 Wpis do rejestru zabytków 

nieruchomych wzmacnia ochronę 

prawną obiektu i umożliwia 

pozyskiwanie środków 

finansowych na prowadzenie prac 

przy obiekcie (zespołach) 

3. Podjęcie prac nad opracowaniem 

i realizacją programu remontów 

zabytkowych obiektów będących 

własnością gminy. 

2010 Praktyczne i promocyjne wsparcie 

procesu rewitalizacji 

4.  Podjęcie prac nad opracowaniem 

i realizacją programu ochrony 

i pielęgnacji zabytkowej zieleni - park 

podworski we Frący, aleje przydrożne, 

cmentarze poewangelickie 

i podworskie. 

 Praktyczne i promocyjne wsparcie 

procesu rewitalizacji  

 Ochrona środowiska 

przyrodniczego i jego walorów 

kulturowych 

5. Opracowanie z Powiatowym Urzędem 

Pracy, oferty prac sezonowych dla 

bezrobotnych mieszkańców gminy 

przy prowadzeniu bieżących  

2010 Oferta winna dotyczyć głównie 

prac na terenach gminnych - 

zielonych, zaniedbanych bądź 

zdegradowanych, wymagających 

okresowych prac porządkowych 

bądź pielęgnacyjnych (dawne 

cmentarze, zieleń, relikty zieleni 

historycznej)  

Poprawa estetycznego wizerunku 

gminy, stworzenie miejsc pracy, 

ochrona zabytkowych terenów 

zielonych 

6.  W nowo opracowanych Programach 

Odnowy wsi wprowadzić zapisy 

wnioskujące o odnowę i restauracje 

zabytkowych zespołów i obiektów, 

edukację w zakresie ochrony 

krajobrazu kulturowego i estetyki 

użytkowania przestrzeni publicznej. 

 Poprawa estetyki i jakości 

przestrzeni publicznej. Konserwacja 

zabytkowych obiektów. Poprawa 

jakości życia. 

 

* - MPZP - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

** - GEZ - Gminna Ewidencja Zabytków 

Poz. 160
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Zadania tematyczne dla realizacji w latach 2010 - 2013

Zadania poniższe sformułowano w oparciu o: roz-

poznanie zasobu zabytkowego Gminy, wykonana przez 

Autorkę Programu GEZ, a także w wyniku konsultacji 

z Panią Wójt, Skarbnikiem Gminy i Pracownikiem ds. 

ochrony zabytków Urzędu Gminy oraz po konsultacjach 

z właścicielami wskazanych obiektów - potencjalnymi 

uczestnikami Programu.

3.1 Zadania wynikające z uwarunkowań prawnych

1. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina 

sporządza Plan ochrony zabytków na wypadek 

konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

2. Obiekty proponowane do objęcia ochroną prawną 

poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych:

Na podstawie rozpoznanych zabytkowych wartości 

przestrzeni, podczas wykonywania Gminnej Ewidencji 

Zabytków - Gminy Smętowo Graniczne,  zaproponowano 

poniższe obiekty do objęcia ochroną prawną:

1) Lalkowy

1. Kuźnia wiejska

2. Plebania

3. Organistówka

4. Szpitalik przykościelny

5. Dwór - rządcówka

6. Czworak - chata babci Kaniowej

2) Bobrowiec

1. Dom mieszkalny nr 10

3) Smarzewo

1. Park podworski

2. Czworak podworski - nr 7/wykonano kartę białą/

4) Smętowo Graniczne

1. Zespół Dworca i stacji kolejowej PKP

5) Frąca

1. Park podworski

6) Rynkówka

1. Park podworski

7) Kamionka

1. Dawna kaplica, szkoła, karczma/jeden budynek/

3. Gminna Ewidencja Zabytków - Monitoring - Publi-

kacja

Monitoring GEZ winien być działaniem ciągłym, 

konieczny jest w realizacji zadań Programu i realizacji 

poszczególnych polityk gminnych. Ma na celu ocenę 

stanu jego zachowania i dokonujących się przekształ-

ceń.

Uzyskana wiedza wykorzystywana winna być w dzia-

łaniach: informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych i 

przy realizacji gminnych polityk kierunkowych.

Zadanie 2009 2010 2011 - 2013 

Gminna 

Ewidencja 

Zabytków 

Wykonana 

GEZ 

1. Przekazanie GEZ 

Wojewódzkiemu 

Konserwatorowi Zabytków  

 2. Upublicznienie GEZ na 

stronie internetowej Gminy 

i stronie Centrum Informacji 

o Gminie  

 3. Opracowanie zasad 

monitoringu obiektów w GEZ 

1. Monitoring obiektów figurujących 

w GEZ  

 2. Opracowanie wniosków 

dotyczących stopnia zachowania 

i dokonujących się przekształceń 

dot. obiektów figurujących w GEZ 

Potencjalni partnerzy:

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 

w Gdańsku

Wykonawca zewnętrzny

 

3.2 Zadania wynikające z gminnej polityki ochrony środowiska kulturowego  

Z/1 - Wykonanie MZPZ /według wskazań Studium/ 

Zadanie 2010 - 

2011 

2012 - 2013 

MPZP 1. 

Lalkowy  

 2. Frąca 

Dla obszarów wg ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Zadanie własne Gminy  

Potencjalni partnerzy: 

 Wykonawca zewnętrzny 

Utworzenie punktu informacji o Gminie przy Gminnej 

Bibliotece Publicznej, której celem będzie gromadzenie 

wiedzy o Gminie, ze szczególnym uwzględnieniem histo-

rii, zasobów środowiska kulturowego i przyrodniczego, 

prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na 

rzecz gminy.

Zakłada się:

1) pozyskanie i udostępnianie kopii dokumentacji 

konserwatorskich dotyczących Gminy - ewidencji 

zabytkowych zespołów i obiektów oraz innych 

istotnych dla gminy opracowań studialnych, wyników 

badań naukowych nad dziejami gminy;

Poz. 160Poz. 160

Z/2 Centrum Informacji o Gminie Smętowo Graniczne - CIS
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2) udostępnienie wykazu obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków, objętych ochroną zapisami miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

figurujących w GEZ;

3) prezentowanie zadań Gminy w zakresie ochrony 

środowiska kulyurowego i przyrodniczego;

4) prezentowanie zasad i uwarunkowań ochrony 

środowiska kulturowego;

5) organizację internetowego forum dyskusyjnego „O 

Gminie.”;

6) prowadzenie edukacji społecznej na rzecz Gminy dla 

wszystkich grup wiekowych mieszkańcow;

7) zebranie informacji, materiałów archiwalnych 

dotyczących dawnych opracowań planistycznych, praw 

gminnych, innych ważnych dokumentow obrazujących 

historię gminy;

8) nawiązanie współpracy z archiwami państwowymi, 

instytucjami naukowymi, uczelniami.

 

Zadanie 2010 - 2011 2012 - 2013 Po 2013 

Centrum Informacji 

o Gminie Smętowo 

Graniczne 

1. Opracowanie założeń 

programowych, harmonogramu 

prac nad tworzeniem zasobu 

 2. Tworzenie zasobu  

 3. Udostępnienie zasobu w CIS  

 4. Uruchomienie strony 

internetowej 

5. Uzupełnienie 

zasobu - 

kontynuacja prac 

Kontynuacja 

działania CIS 

Cel nr 2 Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego 

 Cel nr 3 Utrwalenie wartości dziedzictwa kulturowego w świadomości mieszkańców i promocja 

środowiska kulturowego 

Finansowanie: Urząd Gminy, Biblioteka Wojewódzka, Media, Reklamodawcy, Sponsorzy 

Potencjalni partnerzy:

Biblioteka Gminna, Biblioteka Wojewódzka

Szkoły Gminne

Muzeum Ziemi Kociewskiej

Krajowy i Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji 

Zabytków

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Lokalna Organizacja Turystyczna

Organizacje pozarządowe

Powiat Starogardzki

Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewska”

Z/3 Promocja dziedzictwa kulturowego gminy

Szczególną rolę w realizacji Programu odgrywa pro-

mocja gminy i jego zasobów kulturowych. Zadaniem jej 

jest utrwalenie w świadomości społeczności lokalnej 

wartości środowiska kulturowego, jego atrakcyjności, 

zasad ochrony. Ponad to pobudzenie aktywności spo-

łecznej przy kreowaniu wizerunku gminy, realizacji zadań 

jego ochrony, a także możliwości pozyskania środków 

finansowych na prace konserwatorskie.

Zadanie 2010 - 2011 2012 - 2013 Po 2013 - 

kontynuacja 

Prmocja 

Gminy 

Smętowo 

Graniczne 

1. Utrwalenie w świadomości 

mieszkańców wizerunku 

zabytkowych obiektów gminy.  

 2. Współfinansowanie, finansowanie 

publikacji promujących gminę - 

informatory turystyczne, - mapy 

gminy i okolic, - opracowania 

historyczne, - albumy prezentujące 

architekturę gminy, - album 

fotograficzny "Gmina Smętowo 

Graniczne dawniej a dziś", - 

monografie znanych - zasłużonych 

mieszkańców gminy, - osiągnięcia 

artystów i twórców ludowych  

 3. Przygotowanie programu edukacji 

szkolnej i przedszkolnej.  

 4. Przygotowanie programu edukacji 

społecznej.  

 5. Przygotowanie wydawnictw 

multimedialnych promujących 

gminę.  

 6. Przygotowanie i przeprowadzenie 

konkursu, akcji internetowej itp. pod 

hasłem "Opowiedz historię swojego 

domu, wsi, regionu" 

1. Wydanie 

profesjonalnego 

przewodnika 

turytycznego.  

 2. Organizacja pleneru 

malarskiego (przy 

założeniu, że część prac 

pozostanie własnością 

gminy i służyć będzie 

celom jej promocji).  

 3.organizacja pleneru 

rzeźbiarskiego (przy 

założeniu j.w.).  

 Opracowanie założeń 

i współorganizacja 

festiwalu promującego 

markowy produkt - 

powstały w gminie lub 

regionie  

 5. Organizacja 

widowiska 

historycznego - 

ukazującego ważne 

wydarzenia historyczne 

i postacie. 

1. Obchody rocznic 

historycznych.  

 2. Obchody Dni 

Smętowa 

Granicznego  

 3. Obchody Dni 

Dziedzictwa 

Europejskiego  

 4. organizacja 

imprez; sportowej, 

turystycznej, 

rekreacyjnej 

z zabytkiem w tle  

 5. Realizacja 

programu edukacji 

szkolnej 

i przedszkolnej.  

 5. Realizacja 

programu edukacji 

społecznej  

 6. Opracowanie 

i organizacja 

konkursu na 

najlepszego 

użytkowanika 

obiektu 

zabytkowego 
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Cel nr 2 Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego  

 Cel nr 3 Utrwalenie wartości dziedzictwa kulturowego w świadomości mieszkańców i promocja 

środowiska kulturowego 

Finansowanie: Urząd Gminy, Reklamodawcy, Sponsorzy 

 

Potencjalni partnerzy:

Media publiczne i media lokaln, radio, prasa, telewizja

Lokalna Organizacja Turystyczna

Organizacje pozarządowe

Muzeum Ziemi Kociewskiej

Biblioteka publiczna

Szkoły i przedszkola

Wybrane - zaproszone Wyższe Uczelnie

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 

w Gdańsku

Pomorska Sieć Informacji Regionalnej

Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego

Powiat Starogardzki

Gmina Smętowo Graniczne

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej

Starogardzkie Bractwo Rycerskie

Powiatowy Ośrodek Pracy Pozaszkolnej

Instytut Kociewski

Z/4 Przestrzenne Muzeum Wsi Kociewskiej

Wieś to charakterystyczna jednostka osadnicza na 

terenach rolniczych.

Lalkowy są wsią o bogatej historii i średniowiecznej 

lokacji. Zachowała czytelny historyczny układ, podziały 

parcelacyjne, zabytki architektury i budownictwa - dawną 

dyspozycję przestrzeni, w której zapisana jest jej historia. 

Jako wieś parafialna Lalkowy były centrum okolicznego 

życia: religijnego, politycznego, społecznego. Dzisiaj jest 

to przestrzeń nasycona historią z aktywnymi mieszkań-

cami.

Lalkowy to reprezentatywny dla Regionu i zachowany 

w dobrym stanie przykład historycznego układu wiejskie-

go. Formułę PMWK zaproponowano po  analizie zabytko-

wych wartości krajobrazu kulturowego Gminy Smętowo 

Graniczne w kontekście materialnych i niematerialnych 

wartości kulturowych wsi kociewskiej.

Lalkowy posiadają reprezentatwyne dla regionu 

zabytki: zespół kościelny z cmentarzem przykościelnym 

i reliktami dawnych nagrobków, budynek plebanii, część 

organistówki, szpitalik przykościelny, zespół majątku/

dawnych średniowiecznych dóbr rycerskich/z zabudo-

waniami z XIX i XX w, czworaki podworskie, zagrody 

gospodarskie i domy zagrodników z okresu uwłaszcze-

nia, zabudowania kolejowe, kuźnię wiejską.

Cel Muzeum to:

- promocja gminy i regionu

- prezentacja i promocja dokonań konserwatorskich 

gminy

- rozwój muzealnej współpracy międzynarodowej i 

regionalnej - partnerstwo

- ożywienie gospodarcze wsi

- powstanie nowych miejsc pracy

- restytucja dawnych zawodów

Przestrzeń muzelana - docelowo to obszar wsi Lalkowy 

z ekspozycją poszczególnych elementów układu/zespół 

kościelny: kościół, szpitalik, plebania, organistówka/

kuźnia wiejska, zespół dworski, zagrody rolnicze, czwo-

raki podworskie oraz inne - wybrane obiekty na terenie 

gminy. Np.:

- zespoły pałacowo - parkowe/Stara Jania, Rynkówka, 

Leśna Jania, Smarzewo/

- czworak podworski - Lalkowy - Smarzewo

- - zagroda gospodarza z okresu uwłaszczenia - 

Bobrowiec - dom gospodarza - Poniatówki - teren 

gminy - Cmentarze - poewangelickie  

/teren gminy/

Zadanie 2010 - 2013 2011 - 2013 Po 2013 

 1. Analiza wartości i stopnia zachowania 

zabytkowej przestrzeni. studium 

historyczne.  

 2. Opracowanie założeń programowo - 

przestrzennych Muzeum  

 3. Opracowanie założeń formalno - 

prawnych i harmonogramu działań  

 4. Pozyskanie partnerów  

 5. Pozyskanie środków finansowych 

1. Realizacja 

poszczególnych etapów 

projektu  

 2. Inauguracja działalności 

 3. Ocena realizacji 

projektu 

Kontynuacja 

działań 

Cel nr 2 Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego  

 Cel nr 3 Utrwalenie wartości dziedzictwa kulturowego w świadomości mieszkańców i promocja 

środowiska kulturowego regionu  

 Cel nr 4 Wspieranie aktywności lokalnej społeczności na rzecz ochrony środowiska kulturowego  

 Cel nr 5 Tworzenie miejsc pracy związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska 

kulturowego /turystyka, dydaktyka/ 

Finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski, Muzeum 

Ziemi Kociewskiej - Miasto i Powiat Starogard Gd., Środki z Programów UE 
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Potencjalni partnerzy:

Muzeum Ziemi Kociewskiej

Muzea regionalne - wybrane

Parafia Lalkowy

Koło Gospodyń Wiejskich Lalkowy

Realizatorzy programu rewitalizacji

Uczelnie wyższe ASP - Gdańsk, SSW

Lokalne Grupa Działania „Chata Kociewska”

Sponsorzy

Pasjonaci

Z/5 Rewaloryzacja zespołu kościelnego Lalkowy

Parafia o lokacji średniowiecznej w 2009 roku obcho-

dziła 600 lecie konsekracji. Przez wieki ośrodek skupiają-

cy życie religijne a także społeczno - polityczne. Miejsce 

zwoływania Pospolitego Ruszenia. Miejsce pochówku 

donatorów - znaczących dla historii tych ziem rodów.

Zespół kościelny rozumiany jako; kościół parafialny z 

wyposazniem wnętrza z przyległym cmentarzem przy-

kościelnym w obrębie murów, szpitalik przykościelny, 

budynek plebanii, budynek organistówki.

 

Zadania 2010 - 2011 2010 - 2013 Po 2013 

Rewaloryzacja 

zespołu 

kościelnego 

Lalkowy 

1. Opracowanie założeń 

programowych  

 2. Analiza wartości 

zabytkowych i ocena stopnia 

zachowania zespołów. 

Studium historyczne wartości 

kulturowych.  

 3. Opracowanie założeń 

formalno - prawnych  

 4. Opracowanie projektu 

rewaloryzacji  

 5. Pozyskanie partnerów  

 6. Pozyskanie środków 

finansowych  

 7. Opracowania kalendarza 

spotkań kulturalnych - 

wystawienniczych 

1.Realizacja 

projektu 

(etapowa)  

 2. Ocena realizacji 

projektu  

 3. Ocena 

efektywności 

przedsięwzięcia 

Kontynuacja działań 

zgodnie 

z harmonogramem 

Programu 

Konserwatorskim 

Cel nr 2 Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego  

 Cel nr 3 Utrwalenie wartości dziedzictwa kulturowego w świadomości mieszkańców i promocja 

środowiska kulturowego  

 Cel nr 5 Tworzenie miejsc pracy związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska 

kulturowego 

Finansowanie: Urząd Gminy, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo dziedzictwa Narodowego, 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Potencjalni partnerzy:

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Muzeum Ziemi Kociewskiej

Lokalna Organizacja Turystyczna

Powiat Starogardzki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Urząd Marszałkowski

Kuria Pelplińska

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Z/6 Rewaloryzacja zabytkowego budynku mieszkalne-

go - Lalkowy - Chata Babci Kaniowej

Rewaloryzacja/rewitalizacja/wybranego budynku 

mieszkalnego - dla potrzeb Przestrzennego Muzeum Wsi 

Kociewskiej.

Prezentacja techniki budowania i życia mieszkańców 

wsi Kociewskiej.

Miejsce spotkań KGW i społeczności lokalnej.

 

Zadanie 2010 - 2013 2011 - 2013 Po 2013 

Rewaloryzacja -

reitalizacja/ 

budynku 

mieszkalnego 

1. Opracowanie 

założeń realizacji 

projektu.  

 2. Analiza zasobu.  

 3. Przygotowanie 

założeń 

programowych 

ekspozycji  

 4. Przygotowanie 

założeń formalno - 

prawnych 

i finansowych  

 5. Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej 

1. Realizacja projektu  

 2. Ocena realizacji projektu  

 3. Propagowanie realizacji 

/rewaloryzacji/ zabytkowych 

obiektów wiejskich.  

 4. Wykorzystanie 

doświadczeń w planowaniu 

i realizacji analogicznych 

projektów w następnych 

okresach 

1. Kontynuacja 

działań w odniesieniu 

do następnych 

obiektów. 
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Cel nr 1 Realizacja zadań własnych miasta w zakresie opieki nad zabytkami  

 Cel nr 2 Ochrona i i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego  

 Cel nr 3 Utrwalenie wartości dziedzictwa kulturowego w świadomości mieszkańców i promocja 

środowiska kulturowego 

Finansowanie: Urząd Gminy, Właściciel, Wojewódzki Konserwator Zabytków 

 

Potencjalni partnerzy:

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Parafia Lalkowy

KGW - Lalkowy

Lokalna Grupa Działania - „Chata Kociewska”

Sopocka Szkoła Wyższa lub inne uczelnie wyższe

Z/7 Przywołanie tradycji Jana z Jani - ikona Gminy

Jan z Jani rycerz Ziemi Smętowskiej owiany legendą. 

Zakłada się: przywołanie dokonań rycerstwa pomorskie-

go, popularyzację etosu rycerskiego poprzez; wystawy, 

turnieje, spotkania oraz aktywne włączenie wszystkich 

grup wiekowych lokalnej społeczności w naukę historii 

i tworzenie markowego produktu turystycznego.

Zadanie 2010 - 2013 Po 2013 

Organizacja spotkań: 

TURNIEJ RYCERSKI 

1. Przygotowanie założeń programowo - 

dydaktycznych i organizacyjnych 

 2. Pozyskanie sponsorów  

 3. Organizacja turnieju 

1. Kontynuacja 

działań 

Cel nr 3 Utrwalenie wartości dziedzictwa kulturowego w świadomości mieszkańców i promocja 

środowiska kulturowego  

 Cel nr 5 Tworzenie miejsc pracy związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska 

kulturowego 

Finansowanie: Urząd Gminy, Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego, Sponsorzy, Reklamodawcy, 

pasjonaci 

Potencjalni partnerzy

Muzeum Ziemi Kociewskiej

Bractwa Rycerskie

Organizacje młodzieżowe

Szkoły

Powiat Starogardzki

Lokalne Organizacje Turystyczne

Z/8 Rewaloryzacja parku podworskiego we Frący

Park podworski to obszar o znacznej wartości przy-

rodniczej. Docelowo miejsce gminnej rekreacji, centrum 

edukacji ekologicznej w szeroko rozumianym dziele 

popularyzacji wartości i wiedzy przyrodniczej oraz rol-

niczej.

Zadanie 2010 - 2011 2012 - 2013 Po 2013 

1. Rewaloryzacja 

parku  

 2. Eko Centrum 

1. Wykonanie podkładu 

geodezyjnego  

 2. Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej  

 3. Analiza wartości zachowanej 

przestrzeni. Wykonanie opracowań 

studialnych.  

 4. Opracowanie programu 

funkcjonalno - przestrzennego 

1. Wykonanie 

projektu 

rewaloryzacji 

Realizacja idei 

EKO - Centrum 

Cel nr 2 - Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego 

 Cel nr 3 - Utrwalenie wartości dziedzictwa kulturowego w świadomości mieszkańców i promocja 

środowiska kulturowego  

 Cel nr 5 - Tworzenie miejsc pracy związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska 

kulturowego 

Finansowanie: Urząd Gminy, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Ministerstwo Dziedzictwa 

Narodowego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
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Potencjalni partnerzy:

Urząd Gminy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mieszkańcy Gminy

Urząd Pracy

Z/9 Inwentaryzacja zabytkowej zieleni

Gmina zasobna jest w walory przyrodnicze. Charak-

terystycznym elementem w jej rolniczym krajobrazie są 

drogi w obramieniu starodrzewu, parki  

podworskie i poewangelickie cmentarze.

 

Zadanie  2010 - 2013 Po 2013 

1. Inwentaryzacja zieleni 

dawnych cmentarzy  

 2. Inwentaryzacja zabytkowych 

alei  

 3. Prace porządkowo - 

pielęgnacyjne 

1. Wykonanie prac inwentaryzacyjnych  

 2. Opracowanie programów  

 3. Pozyskanie środków finansowych  

 4. Prace pielęgnaycjne - aleje  

 5. Prace porządkowo - pielęgnacyjne - 

cmentarze poewangelickie 

Kontynuacja 

działań 

Cel nr 2 Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego  

 Cel nr 3 Utrwalenie wartości dziedzictwa kulturowego w świadomości mieszkańców i promocja 

środowiska kulturowego  

 Cel nr 5 Tworzenie miejsc pracy związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska 

kulturowego 

Finansowanie: Urząd Gminy, Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska 

 

Potencjalni partnerzy:

Urząd Gminy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mieszkańcy gminy

Z/10 Kreacja symbolu wsi gminnej. Parowóz - ikoną 

wsi gminnej Smętowa Granicznego - XX wiecznej osady 

kolejowej.

Smętowo Graniczne swój XX wieczny byt i swój archi-

tektoniczno - przestrzenny wyraz zawdzięcza kolei. Na 

terenach dawnych dóbr ziemskich;  

Smętowa i Czerwińska na początku XX w powstała 

linia kolejowa i Stacja Smętowo.

 

Zadanie 2010 - 2011 2012 - 2013 Po 2013 

Pomnik kolejnictwa - 

parowóz - symbol 

kolejnictwa i wsi 

Gminnej Smętowo 

Graniczne 

1. Określenie koncepcji 

przestrzennej ekspozycji 

 2. Opracowanie założeń 

formalnych 

i programowych 

ekspozycji 

1. Pozyskanie 

eksponatu  

 2. Organizacja 

ekspozycji  

 3. Budowa 

programu imprez 

towarzyszących 

Kontynuacja działań 

towarzyszących 

eksponatowi 

Cel nr 2 - Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego  

 Cel nr 3 - Utrwalenie wartości dziedzictwa kulturowego w świadomości mieszkańców i promocja 

środowiska kulturowego  

 Cel nr 5 - Tworzenie miejsc pracy zwiazanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska 

kulturowego 

Finansowanie: Urząd Gminy, Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska  

 

Potencjalni partnerzy:

Urząd Gminy

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Polskie Koleje Państwowe

Muzeum Kolejnictwa

Stowarzyszenia zawodowe kolejarzy

Mieszkancy gminy

Z/11 Poniatówki - ochrona drewnianej architektury

Poniatówki to charakterystyczna w krajobrazie kultu-

rowym gminy zabudowa, stanowiąca istotną wartość. 

Tradycyjnie polska, związana z polskim osadnictwem 

organizowanym przez Rząd II Rzeczypospolitej. Zachowa-

na w dość dobrym stanie jednakże w wielu przypadkach 

wymagająca prac remontowych. To także znaczny pro-

cent zasobu mieszkalniowego gminy, użytkowany przez 

rolników i osoby zawodowo nie związane z rolnictwem.  

Zabudowa przekształcająca się, godna programowej 

ochrony.
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Zadanie 2010 - 2011 2012 - 2013 Po 2013 

1. Ochrona i rewaloryzacja 

drewnianego budownictwa 

o narodowym rodowodzie. 

1. Określenie zasobu 

 2. Ocena stanu 

zachowania - 

waloryzacja 

1. Opracowanie 

programu ochrony 

 2. Wdrożenie 

programu 

Kontynuacja 

działań 

Cel nr 2 - Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego  

 Cel nr 3 - Utrwalenie wartości dziedzictwa kulturowego w świadomości mieszkańców i promocja 

środowiska kulturowego  

 Cel nr 5 - Tworzenie miejsc pracy związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska 

kulturowego 

Finansowanie: Urząd Gminy, Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego 

 

Potencjalni partnerzy:

Urząd Gminy

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego

Potencjalni partnerzy:

Urząd Gminy

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mieszkańcy gminy

Wyższe uczelnie - ASP - Gdańsk, SSW

Z/12 Pomnik Jana z Jani

Jan z Jani rycerz ziemi pomorskiej. Symbol etosu 

rycerskiego, niegdysiejszy właściciel dóbr Jańskich. 

Postać historyczna owiana legendą. Pomnik rycerza - 

współczesne dzieło sztuki - Ikoną Gminy.

Zadanie 2010 - 2011 Po 2012-2013 

1. Pomnik Jana z Jani 1. Powołanie Komitetu Budowy  

 2. Opracowanie założeń formalnych i ideowych  

 3. Organizacja konkursu rzeźbiarskiego  

 4. Organizacja zbiórki funduszy na realizację 

zadania 

1. Zbiórka funduszy  

 2. Realizacja zadania 

cel nr 3 - Utrwalenie wartości dziedzictwa kulturowego w świadomości mieszkańców i promocja 

środowiska kulturowego 

Finansowanie: Urząd Gminy, Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska 

Potencjalni partnerzy:

Urząd Gminy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mieszkańcy gminy

Wyższe uczelnie - ASP - Gdańsk, SSW

Bractwa Rycerskie

Sponsorzy

Z/13 Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa 

Rady Europy i Unii Europejskiej. Jest to jedno z najważ-

niejszych wydarzeń kulturalnych mające na celu szeroko 

pojętą edukację historyczną i kulturalną, promowanie 

regionalnego dziedzictwa z ukazaniem jego bogactwa 

oraz przypomnienia o wspólnych korzeniach kultury 

europejskiej. Koordynatorem Dni Dziedzictwa Kulturo-

wego z ramienia Rady Europy jest od 2006 roku EUROPA  

NOSTRA, europejska federacja zajmująca się ochroną 

dziedzictwa kultury.

W celu propagowania dziedzictwa kulturowego gminy 

i powiatu zaleca się organizację Dni Dziedzictwa Kultu-

rowego. W dniach tych „otwiera” się dla zwiedzających 

niedostępne na co dzień obiekty, ukazując ich kulturowe 

walory. Prezentuje się kolekcje, zbiory zabytków rucho-

mych, dokonania kultury materialnej i niematerialnej 

lokalnych społeczności. Prezentacjom tym zazwyczaj 

towarzyszą widowiska historyczne, koncerty, występy 

zespołów. Program i formuła obchodów lokalnych jest 

każdorazowo programem autorskim gminy, z wykorzy-

staniem hasła aktualnego na dany rok. W 2010 roku pod 

hasłem „Od pomysłu do przemysłu”.

Partnerzy: Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, 

Muzeum Ziemi Kociewskiej, Izby regionalne, Biblioteki, 

Parafie rzymsko - katolickie, Regionalny Ośrodek Doku-

mentacji Zabytków w Gdańsku.

Finansowanie: Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, 

Lokalna Organizacja Turystyczna, Sponsorzy
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KIERUNKI DZIAŁAŃ DLA REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

Cel 1 

 Realizacja zadań własnych gminy w zakresie opieki nad zabytkami 

Cel główny - 

strategiczny 

Kierunki zadań Spodziewane efekty, rezultaty 

Realizacja zadań 

własnych gminy 

w zakresie opieki nad 

zabytkami. 

1. Rozpoznanie, weryfikacja 

i dokumentacja zasobów 

środowiska kulturowego.  

 2. Okresowa weryfikacja 

i uzupełnianie GEZ  

 3. Uwzględnianie zadań 

ochronnych w planowaniu 

przestrzennym i przy kształtowaniu 

środowiska.  

 4. Kontrola stanu zachowania 

i przeznaczenia zabytków.  

 5. Zapobieganie zagrożeniom, 

które mogą spowodować 

uszczerbek dla zabytków.  

 6. Udaremnianie niszczenia 

i niewłaściwego korzystania 

z zabytków.  

 7. Bieżąca współpraca 

z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków 

1) Powstrzymanie degradacji 

obszarów o wartościach 

kulturowych.  

 2) utrzymanie zróżnicowania 

krajobrazu kulturowego w gminie.  

 3) Podniesienie konkurencyjności 

gminy w regionie dzięki walorom 

kulturowym.  

 4) Aktualizacja ciągła danych 

o stanie i zachowaniu oraz 

użytkowaniu zabytków.  

 5) Pogłębienie współpracy 

z Konserwatorem Zabytków, 

wojewódzkim nadzorem 

budowlanym. 

Cel 2  

 Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego 

Cel główny - 

strategiczny 

Kierunki zadań Spodziewane efekty, rezultaty 

Ochrona 

i świadome 

kształtowanie 

krajobrazu 

kulturowego gminy  

 

 Poprawa stanu jego 

zachowania 

i zahamowanie 

degradacji. 

1. Realizacja zapisów dotyczących 

ochrony wartości kulturowych 

w planach zagospodarowania 

przestrzennego i Studium 

uwarunkowań  

 2. Ochrona architektonicznego - 

zróżnicowanego wyrazu 

poszczególnych przestrzeni wiejskich  

 3. Opracowanie Programów Odnowy 

Wsi  

 4. Realizacja PROW  

 5. Przegląd i wytypowanie obiektów 

dla których należy opracować badania 

konserwatorskie, architektoniczne 

i archeologiczne współfinansowane 

przez gminę.  

 6. Promocja kontynuacji i wdrażania 

wiejskiej tradycji budowlanej.  

 7. Stworzenie zintegrowanego 

programu ochrony dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego  

 8. Ochrona wartości przyrodniczych - 

w tym w szczególności zabytkowego 

drzewostanu wzdłuż dróg gminnych  

 9. Tworzenie kompleksowych 

i wieloletnich programów ochronnych 

w myśl unijnej zasady programowania 

 10. Zapobieganie degradacji zabytków: 

poprzez opracowanie modelu 

rewaloryzacji obszarów dla wybranych 

"pilotażowych" fragmentów gminy  

1) Zachowanie historycznie 

ukształtowanych przestrzeni 

wiejskich  

 2) Ochrona obszarów pierwotnego 

osadnictwa na terenie gminy  

 3) Zachowanie powiązań 

funkcjonalno - przestrzennych  

 4) Zapewnienie warunków 

ekspozycji charakterystycznych 

obiektów i zespołów 

identyfikujących tożsamość gminy 

 5) Uzyskanie atrakcyjnych 

przestrzeni dla mieszkania, 

wypoczynku, pracy  

 6) Poprawa estetyki rozwiązań, 

poprawa stanu przestrzeni  

 7) Podkreślenie tożsamości 

poszczególnych przestrzeni 

wiejskich  

 8) Ochrona środowiska życia 

człowieka jako sumy środowiska 

przyrodniczego i kulturowego  

 9) Uzyskanie możliwości 

finansowania i realizacji 

zintegrowanych programów 

ochrony środowiska 

przyrodniczego i kulturowego 

w działaniach perspektywicznych  

 10) Poprawa stanu substancji 

zabytkowej  

 11) Ożywienie historycznych 
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 11. Wspieranie działań propagujących 

ochronę zabytków  

 12. Opracowanie zasad współpracy 

samorządu gminnego z właścicielami 

zabytków. Określenie zasad ew. dotacji 

budżetowych dla prac związanych 

z zabytkami  

 13. Promocja i gratyfikacja "pro-

zabytkowych" postaw  

 14. Stała współpraca z konserwatorem 

zabytków w kwestii ochrony obiektów 

zabytkowych zagrożonych w istnieniu, 

interwencji w przypadku zagrożenia 

istnienia zabytku  

 15. Stworzenie oferty nieruchomości 

zabytkowych - do sprzedaży, dzierżawy 

osobom, które będą chciały 

sfinansować ich rewaloryzację, remont 

itd.  

 16. Monitorowanie stanu zabytków - 

ich zachowania i użytkowania  

 17. Prowadzenie działań sanacyjnych 

w wybranych fragmentach wsi  

 18. Ustalenie zasad postępowania dot. 

zabytków przy realizacji umów 

sprzedaży, dzierżawy - np. obligujących 

do przeprowadzenia przez nabywców, 

dzierżawców, najemców niezbędnych 

prac konserwatorskich  

 19. Organizacja prac studialnych, 

konkursowych dotyczących zabudowy, 

zagospodarowania wybranych 

obszarów  

 20. Nadzór merytoryczny nad 

przestrzeni  

 12) Podniesienie atrakcyjności 

gminy poprzez ekspozycje walorów 

zabytkowej przestrzeni  

 13) Poprawa warunków 

zamieszkiwania i wypoczynku  

 14) Wprowadzenie nowej 

architektury uzupełniającej, 

podnoszącej walory zabytkowej 

przestrzeni  

 15) Poprawa stanu technicznego 

zabytków  

Cel 3  

 Utrwalanie dziedzictwa kulturowego w świadomości mieszkańców i promocja środowiska 

kulturowego 

Cel główny - 

strategiczny 

Kierunki zadań Spodziewane efekty 

i rezultaty 

Utrwalanie wartości 

dziedzictwa 

kulturowego 

w świadomości 

mieszkańców 

1. Edukacja i kształtowanie postaw 

promujących ochronę zabytków  

 2. Wprowadzenie problematyki ochrony 

dziedzictwa kulturowego do programu 

edukacji przedszkolnej i szkolnej, organizacja 

spotkań muzealnych, spacerów historycznych 

itp.  

 3. Organizacja edukacji z problematyki 

ochrony środowiska kulturowego dla 

dorosłych  

 4. Organizacja konkursów promujących 

zabytkowe walory  

 5. Organizacja konkursu - dla najlepszego 

użytkownika obiektu zabytkowego  

 6. Utrwalenia w świadomości społecznej 

tożsamości kulturowej  

 7. Udostępnienie wiedzy o historii, zasobach 

kulturowych  

 8. Wykorzystanie wartości kulturowych 

i elementów tożsamości kulturowej gminy 

w gospodarczym rozwoju miasta  

1) Budowa i uzyskanie 

powszechnej akceptacji 

mieszkańców i ich 

zaangażowania w ideę 

ochrony zabytków  

 2) Wzmocnienie więzi 

z miejscem pochodzenia 

i zamieszkania  

 3) Docenienie walorów 

zabytkowych przez 

mieszkańców  

 4) Wychowanie nowych 

pokoleń świadomych 

konieczności ochrony 

środowiska kulturowego  

 5) Pogłębienie znajomości 

zasad ochrony środowiska 

kulturowego 

w społeczności  

 6) Zrozumienie 

i akceptacja zasad ochrony 
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 9. Wspieranie artystycznej i lokalnej 

twórczości ludowej jako elementu tożsamości 

kulturowej  

 10. Wspieranie i promowanie programów 

edukacyjnych uwzględniających: historię, 

prezentację zasobu i walorów krajobrazu 

kulturowego oraz poszczególnych zabytków  

 11. Prezentacja, ekspozycja i udostępnienie 

zabytków o szczególnych wartościach: 

interesujących stanowisk i obiektów 

archeologicznych, układów przestrzennych, 

obiektów architektury i budownictwa, 

kształtujących krajobraz kulturowy, zabytków 

ruchomych, w tym dzieł sztuki, rzemiosła 

i sztuki ludowej  

 12. Stała szeroka współpraca z właścicielami 

i użytkowanikami zabytkowych zasobów - 

szczególnie mieszkaniowych (wspieranie 

postaw pro - zabytkowych, doradztwo 

formalno - prawne, finansowe, specjalistyczne 

- konserwatorskie)  

 13. Zaangażowanie sektora prywatnego 

w ochronę dziedzictwa poprzez system zachęt 

finansowych  

 14. Uświadamianie i podkreślanie 

stymulującej roli zabytków w rozwoju 

gospodarczym  

 15. Współpraca z ośrodkami akademickimi - 

wskazywanie tematów prac dyplomowych, 

prac studialnych i badawczych dot. 

środowiska kulturowego gminy Smętowo 

Graniczne 

środowiska kulturowego  

 7) Poszerzenie grona osób 

zainteresowanych ochroną 

środowiska kulturowego  

 8) Poprawa estetycznego 

wizerunku  

 9) Poprawa stanu 

substancji zabytkowej  

 10) Pozyskanie sponsorów 

i partnerów 

zainteresowanych ochroną 

dziedzictwa  

 11) Powstanie 

komputerowej bazy 

danych o zabytkach gminy 

 12) Pozyskanie sponsorów 

na realizacje prestiżowych 

przedsięwzięć 

Promocja wartości 

kulturowych gminy 

1. Opracowanie i wdrożenie systemu 

informacji o środowisku kulturowym gminy, 

w tym komputerowej bazy danych o zabytkach 

i środowisku kulturowym, informacji 

internetowych  

 2. Opracowanie przewodnika - prezentującego 

historię i zabytki gminy  

 3. Organizacja wystaw tematycznych 

promujących tożsamość gminy  

 4. Organizowanie Europejskich Dni 

Dziedzictwa Kulturowego  

 5. Wspieranie finansowe bądź rzeczowe 

szkolnych konkursów wiedzy o zabytkach  

 6. Promocja i popularyzacja wartości 

kulturowych miasta  

 7. Tożsamość kulturowa  

 8. Tworzenie oferty turystycznej opartej 

o walory kulturowe materialne i niematerialne 

gminy.  

 9. Przeznaczenie obiektów zabytkowych 

będących w posiadaniu gminy na cele 

publiczne np. muzeum, obsługa ruchu 

turystycznego  

 10. Przygotowanie oferty nieruchomości 

gminy przeznaczonych do sprzedaży 

inwestorom zainteresowanym działaniem 

w obszarach zabytkowych.  

11. Promocja dobrych wzorów, pozytywnych 

działań dotyczących zabytków i ich 

bezpośredniego otoczenia  

1) Wykreowanie 

markowego produktu 

turystycznego opartego na 

walorach kulturowych 

gminy.  

 2) Ułatwienie dostępu do 

informacji o zabytkach 

i środowisku kulturowym.  

 3) Wykorzystanie danych 

do prac naukowych, 

promocyjnych, 

edukacyjnych.  

 4) Podniesienie 

konkurencyjności gminy.  

 5) Stworzenie propozycji 

wypoczynku dla 

mieszkańców i turystów, 

rozszerzenie oferty gminy 

w tej dziedzinie.  

 6) Poprawa wykorzystania 

i właściwego 

wykorzystania zabytków - 

poprzez ich 

wielofunkcyjność.!  

 7) Podniesienie 

świadomości 

mieszkańców.  

 8) Uzyskanie materiałów 

promujących gminę.  

 9) Uatrakcyjnienie form 
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 12. Wspieranie wydawnictw prezentujących 

gminę i jej dziedzictwo  

 13. Organizacja konkursów związanych 

z zabytkami  

 14. Ustanowienie nagród - dla najlepszego 

użytkownika obiektu zabytkowego  

 15. Popularyzacja tematyki w mediach (prasa, 

radio, telewizja, internet)  

 16. Współpraca z LOT (Lokalna Organizacja 

Turystyczna)  

 17. Współpraca z przedsiębiorcami, 

fundacjami, osobami fizycznymi  

 18. Wspieranie organizacji społecznych, 

organizacji pozarządowych, związków 

wyznaniowych i środowisk zajmujących się 

ochroną środowiska kulturowego  

 19. Wyznaczenie tras turystycznych, 

spacerowych bazujących na zasobie 

zabytkowym miasta, odpowiednio 

oznakowanych (tablice, plansze, mapy) 

i wypromowanych 

j

propagowania przyjaznych 

postaw i zachowań wobec 

zabytków.  

 10) Poszerzenie kręgu 

osób zainteresowanych 

zabytkami.  

Cel 4  

 Wspieranie aktywności lokalnej społeczności w działaniach na rzecz ochrony 

środowiskakulturowego 

Cel główny strategiczny Kierunki zadań Spodziewane efekty i rezultaty 

Cel 

Wspieranie aktywności 

lokalnej w działaniach na 

rzecz ochrony 

środowiska kulturowego 

1. Wspieranie i inicjowanie 

powstawania pozarządowych 

organizacji wspierających ochronę 

środowiska kulturowego  

 2. Wspieranie właścicieli 

i użytkowników obiektów zabytkowych 

- nieruchomych - ruchomych  

 3. Wspieranie inicjatywy lokalnej 

społeczności w ochronie materialnej 

i niematerialnej tradycji  

 4. Wprowadzenie zasad współpracy 

w ramach partnerstwa publiczno - 

prywatnego dla rewaloryzacji 

obszarów i obiektów zabytkowych  

 5. Współfinansowanie oraz pomoc 

organizacyjna dot. prac badawczych 

i dokumentacyjnych w zagrożonych 

obiektach (ważnych dla gminy) 

1. Pozyskanie aktywnych, 

świadomych partnerów do 

realizacji zadań ochrony 

środowiska kulturowego  

 2. Zwiększenie liczby osób 

zainteresowanych ochroną 

środowiska kulturowego  

 3. Pozyskanie społecznych 

Opiekunów Zabytków  

 4. Stworzenie przyjaznej 

atmosfery dla idei ochrony 

środowiska kulturowego  

 5. Pozyskanie materialnych 

pamiątek dotyczących historii 

gminy 

Cel 5  

 Tworzenie miejsc pracy związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska kulturowego 

Cel główny - strategiczny Kierunki zadań Spodziewane efekty 

Tworzenie miejsc pracy 

związanych z działaniami na 

rzecz ochrony środowiska 

kulturowego przyrodniczego 

1. Przygotowanie programu 

zadań dla opieki nad zabytkami - 

dla stworzenia nowych miejsc 

pracy  

 2. Wspieranie i organizowanie 

prac porządkowych, 

remontowych 

i konserwatorskich przy 

obiektach zabytkowych  

 3. Pomoc w organizacji 

doskonalenia zawodowego - dla 

zawodów zanikających  

 4. Przygotowanie ofert 

inwestycyjnych dla obiektów 

zabytkowych 

1. Wzrost roli zabytków 

w stymulowaniu rozwoju 

gospodarczego  

 2. Pozyskanie miejsc pracy 

w obiektach zabytkowych  

 3. Pozyskanie i zachowanie 

zawodów zanikających, 

związanych np. z tradycyjną 

sztuką budowlaną  

 4. Podniesienie poziomu 

wykształcenia  

 5. Obniżenie bezrobocia  

 6. Organizacja i wsparcie 

prac ratowniczych 

i porządkowych przy 

zabytkach 
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WDRAŻANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU 

OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Oddział 1

Wdrażanie

Program wdrażany będzie przez Wójta Gminy Smę-

towo Graniczne. Wójt może wyznaczyć Koordynatora 

projektu.

Wdrażanie odbywać się będzie przy współpracy 

poszczególnych stanowisk Urzędu Gminy, jednostek 

budżetowych gminy, Urzędu Wojewódzkiego, Konserwa-

tora Zabytków, właścicieli obiektów zabytkowych, orga-

nizacji pozarządowych, instytucji dla których opieka nad 

zabytkami jest działalnością statutową osób fizycznych 

i prawnych.

Wójt/Koordynator/zapewni:

- przepływ informacji  pomiędzy jednostkami 

odpowiedzialnymi za realizację zadań

- zorgan izu je  forum wymiany  in formac j i  i 

doświadczeń

- określi zasady prowadzenia monitoringu wdrażania 

poszczególnych zadań

- wykona ocenę stopnia realizacji celów programu 

i określi szczegółowe kryteria oceny realizacji 

po czterech latach wdrażania Programu oraz w 

przedziałach cząstkowych/np. corocznych lub w 

okresie dwuletnim/

Oddział 2

Monitoring

Celem monitoringu jest zbieranie informacji dotyczą-

cych realizacji poszczególnych zadań programu Ochrony 

Zabytków na każdym etapie jego wdrażania. Stanowi on 

podstawę oceny uzyskanych efektów oraz formułowania 

ewentualnych wytycznych i propozycji zmian dla kolej-

nych edycji Programu.

Proces monitorowania będzie polegał na przyglądaniu 

się zmianom, jakie zachodzą w wyniku realizacji danych 

zadań, na analizie zebranych danych i opracowaniu sto-

sownych raportów oraz podejmowaniu inicjatyw warun-

kujących pozytywną ich realizację.

Wskazane będzie rejestrowanie wszelkich uwag i 

postulatów zgłaszanych w trakcie realizacji Programu 

przez mieszkańców, uczestników poszczególnych pro-

jektów.

Na podstawie zebranych informacji opracowane zosta-

nie dla potrzeb: Wójta, Rady Gminy i Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków sprawozdanie z dwuletniego 

okresu realizacji programu oraz ocenę realizacji progra-

mu, sporządzoną w okresie czteroletnim.

Zakłada się, że ocenę taką sporządza Jednostka 

Koordynująca/wskazana lub powołana przez Wójta i 

przedstawia Wójtowi Gminy/. Wójt przedstawi wyniki z 

realizacji programu Radzie Gminy. Oceny realizacji pro-

gramu, powinny stanowić punkt wyjścia do opracowania 

kolejnego programu/kolejnej jego edycji. Obowiązek ten 

wynika z art. 87 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z cytowaną ustawą, Wójt Gminy winien przed-

stawić Radzie Gminy sprawozadnie z realizacji Programu 

w cyklu dwuletnim. Następnie sprawozadnie to powinno 

zostać przedstawione Wojewódzkiemu Konserwatorowi 

Zabytków, który wykorzysta je przy opracowaniu aktuali-

zacji i oceny realizacji wojewódzkiego programu ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami.

Przykładowe kryteria, które mogą być zastosowane do 

oceny realizacji zadań i celów Programu.

1) Potwierdzenie wykonania mpzp dla wybranych 

obszarów osadniczych

2) Potwierdzenie realizacji zadań LPR (Lokalnych Pro-

gramów Odnowy Wsi - uwzględniających problema-

tykę konserwatorską);

3) Potwierdzenie prowadzenia prac nad opracowywa-

niem planów.

4) Określenie liczby szkoleń dla pracowników Urzędu 

Gminy dotyczących ochrony środowiska kulturowe-

go

5) Dokonanie okresowej oceny aktualności Gminnej 

Ewidencji Zabytków

6) Określenie ilości obiektów zabytkowych, stanowią-

cych własność gminy objętych działaniami zabezpie-

czającymi

7) Określenie efektów i ilości kontroli sprawdzających 

stan utrzymania i użytkowania obiektów objętych 

ochroną konserwatorską

8) Potwierdzenie opracowania szkolnych i przedszkol-

nych programow edukacyjnych

9) Potwierdzenie ilości przeprowadzonych lekcji muze-

alnych

10) Potwierdzenie opracowania programów edukacyj-

nych dla właścicieli obiektów zabytkowych, ich użyt-

kowników oraz mieszkańców gminy

11) Potwierdzenie udostępniania bazy danych o historii 

gminy i jej zabytkach

12) Potwierzdzenie ilości pozyskanych eksponatów do.

13) Potwierdzenie wykonania dokumentacji eksponatów 

muzealnych

14) Potwierdzenie ilości wypożyczeń książek związanych 

z ochroną zabytków, dokumentacji konserwatorskiej 

itp.

15) Określenie rodzaju i ilości konkursów dotyczących 

problematyki ochrony środowiska kulturowego

16) Określenie ilości uczestników w konkursie na najlep-

szego użytkownika obiektu zabytkowego

17) Określenie ilości spotkań i prezentowanych tematów 

dotyczących poznania i ochrony środowiska kulturo-

wego gminy

18) Potwierdzenie opracowania harmonogramu spotkań 

i prezentowanej problematyki z przedstawicielami 

służb konserwatorskich

19) Ocena stopnia wykorzystania mediów do przedsta-

wienia problematyki ochrony środowiska kulturowe-

go

20) Potwierdzenie ilości wydanych publikacji: map, infor-

matorów, przewodników, albumów i innych

21) Potwierdzenie ilości zorganizowanych widowisk 

historycznych, imprez sportowo - rekreacyjnych, 

koncertów itp.

22) Potwierdzenie ilości powstałych stowarzyszeń poza-

rządowych, Społecznych Opiekunów Zabytków

23) Ilość podjętych remontów obiektów zabytkowych

24) Ilość wniosków składanych przez właścicieli o wpi-

sanie obiektu do rejestru zabytków

25) Potwierdzona ilość dotacji celowych na remont 

obiektów zabytkowych

26) Potwierdzenie stworzenia informacji turystycznej

Rozdział 7

FINANSOWANIE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI.

Obowiązek dbania o stan zabytków, w tym ponoszenie 

nakładów na prace konserwatorskie spoczywa na wła-
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ścicielach i użytkownikach obiektów zabytkowych także 

gminach/art. 61 Ustawy Prawo budżetowe, art. 5 i 71 

Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 

7 ust. 1 pkt 9 Ustawy o samorządzie gminnym/.

Oddział 1

Środki finansowe dla realizacji Programu

Program finansowany może być ze środków budżeto-

wych: województwa, samorządu, państwa, środków UE 

i funduszy prywatnych.

Są to:

- środki własne budżetu gminy

- dotacje podmiotowe dla instytucji ,  których 

organizatorem jest samorząd gminy

- środki znajdujące się w gestii wojewódzkiego 

konserwatora zabytków

- dotacje samorządu województwa dla jednostek 

samorządu terytorialnego innych szczebli dla realizacji 

zadań z zakresu kultury i sztuki

- dotacje, granty, nagrody samorządu województwa 

dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 

publicznych

- dochody własne instytucji kultury

- środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 

ramach programu ‘dziedzictwo kultury’

- kredyty bankowe zaciągane przez Urząd Gminy na 

realizację określonych celów i inwestycji

- odsetki z kont i rachunków bankowych

- dotacje i fundusze celowe rządowych i pozarządowych 

programów pomocowych

- składki i zbiórki publiczne i finansowe ze środków 

ludności

- fundusze krajowe i zagraniczne Unii Europejskiej

- inne środki przewidziane prawem

Ze środków budżetowych zasadnicze znaczenie mają:

- Środki Generalnego Konserwatora Zabytków

- Środki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

- Środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego/

środki specjalne - z gier losowych/

- Środki Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

- Fundusz na remont i konserwacja obiektów 

sakralnych

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej/finansowanie zabytkowych parków wpisanych 

do rejestru zabytków oraz finansowania publikacji 

związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego/

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego i programy sektorowe Rada Gminy w 

drodze uchwały może określić corocznie wysokość 

wydatków na ochronę środowiska kulturowego, w 

tym na realizację Programu Opieki nad Zabytkami.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- zadania inwestycyjne związane z ochroną zabytków 

stanowiących własność komunalną (np. prace 

remontowo - budowlane, konserwatorskie, związane 

z konserwacją i pielęgnacją zieleni zabytkowej)

- zadania inwestycyjne wprowadzone do gminnych 

programów przyjętych przez Radę Gminy uchwałami 

tejże Rady (np. Przestrzenne Muzeum Wsi Kociewskiej 

programy rozwoju lokalnego, ochrony środowiska i 

gospodarki komunalnej itp.) wprowadzone zostaną 

do rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych.

Finansowanie z budżetu gminy mogą i powinny być 

ponadto inne, nieinwstycyjne działania, w tym takie jak 

np. prace studialne, badawcze, dokumentacyjne, konkur-

sy, działania promocyjne, edukacyjne itd.

Gmina corocznie określi;

1) % budżetu, który zostanie przeznaczony na zadania z 

zakresu ochrony zasobów krajobrazu kolturowego

2) zadania do wieloletnich planów inwestycyjnych

3) zadania do wykonania w danym roku budżetowym

Ponadto Gmina określi zasady udzielania dotacji celo-

wych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach. Przede wszystkim dotyczyć to 

może zabytków wpisanych do rejestru zabytków (tych w 

gminie Smętowo Graniczne jest stosunkowo niewiele), 

ale także innych, np. figurujących w ewidencji zabytków 

i wskazywanych do ochrony ustaleniami planów miej-

scowych.

Gmina określi zasady dofinansowania z budżetu 

gminy, zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytka-

mi podmiotów, które prowadzą działalność kulturalnąm 

takich jak np. muzeum, izby tradycji (np. realizowane 

przy szkołach), biblioteki, stowarzyszenia, organizacje 

turystyczne itp.

Oddział 2

Możliwości pozyskania środków zewnętrznych

Informacje o możliwości pozyskania środków finan-

sowych za zadania związane z ochroną i opieką nad 

zabytkami zawarte na podanych poniżej stronach inter-

netowych:

- Informacje na temat programu operacyjnego 

„Promesa Ministra Kultury” dostępne są na stronie 

internetowej www.mkidn.gov.pl

- Informacje na temat programu operacyjnego 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

„Dziedzictwo Kulturowe” dostępne są na stronach 

internetowych www.mkidn.gov.pl

- Informacje na temat programu Rozwój Inicjatyw 

Lokalnych dostępne są na stronie internetowej www.

mkidn.gov.pl

- Informacje na temat programu operacyjnego Kultura 

2007 - 2013, znajdują się na stronach internetowych 

www.mkidn.gov.pl

- Informacje dotyczące sposobów finansowania 

dostępne są na stronie internetowej Narodowego 

Centrum Kultury www.regiony.nck.pl

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dostępny jest 

na stronie internetowej www.minrol.gov.pl

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki dostępny jest na 

stronie internetowej www.mrr.gov.pl

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

dostępny jest na stronie internetowej www.mrr.gov.

pl

- Informacje dotyczące możliwości finansowania przy 

wykorzystaniu ustawy o partnerstwie publiczno - 

prywatnym znajdują się na stronie internetowej www.

partnerstwopublicznoprywatne.info/ustawa_ppp.

php

Ponadto:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił 

następujące programy na rok 2010:

4. Dziedzictwo kulturowe

1) priorytet - Ochrona zabytków

2) priorytet - Wspieranie działań muzealnych

3) priorytet - Kultura ludowa

Rozdział 8

DZIAŁANIA PERSPEKTYWISTYCZNE po 2013 roku

Wykorzystując doświadczenia Programu Opieki nad 

Zabytkami na lata 2010 - 2013, po realizacji założonych 
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w nim zadań i ich ocenie, sformułowane zostaną wnioski 

do dalszych prac przewidzianych na kolejne lata.

Niezmienne pozostaną w większości kierunki działań i 

zadania długoterminowe. W tej grupie znajdą się głów-

nie przedsięwzięcia związane z kontynuacją realizacji 

zadań wskazanych w obecnym Programie:

1) realizacji koncepcji Przestrzennego Muzeum Wsi 

Kociewskiej

2) poprawy estetyki gminnych przestrzeni publicznych

3) ochrony budownictwa drewnianego - Poniatówek

4) kultywowanie tradycji ekolejnictwa

5) kultywowanie tradycji etosu rycerskiego i Jana z 

Jani

6) ochrona zabytkowych układów zieleni

7) realizacja idei Eko Centrum

Gmina przez wieki była miejscem gospodarki rolniczej. 

W jej strukturze widoczne są: dawne zespoły majątków 

szlacheckich, ziemskich, wsi dworskich i lokacyjnych osa-

dzone w rolniczym krajobrazie. Krajobraz będzie się prze-

kształcał. Istotną sprawą jest dokumentowanie dokonań 

przeszłych pokoleń oraz takie kształtowanie przestrzeni 

aby współczesność sznowała przeszłość.

Nośną w skali regionu, pozostanie historia i dokona-

nia rycerze Ziemi Pomorskiej Jana z Jani.
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Załącznik nr 1 - GEZ – wykaz 

 

IDENTYFIKACJA MIEJSCOWOŚĆ N CZ OBIEKT ULICA NR LOKALIZACJA 

292  Bobrowiec  Dom mieszkalny   przy drodze 

219 Bobrowiec  Transformer   przy drodze 

w pobliżu 

budynku nr 10 

220 Bobrowiec  Park    

88 Bobrowiec  Dom mieszkalny 

zamożnego 

rolnika 

Po 

wschodniej 

stronie drogi 

10  

87 Bobrowiec  Świetlica - dom 

strażaka 

  centrum wsi 

291 Bobrowiec - 

Kornatka 

 dom mieszkalny   po zachodniej 

stronie 

autostrady 

227 Czerwińsk  Dom mieszkalny - 

poniatówka 

Polna 5  

226 Czerwińsk  Dom mieszkalny - 

poniatówka 

Polna 4  

224 Czerwińsk  Dom mieszkalny - 

poniatówka 

Polna 12  

231 Frąca  Dom mieszkalny - 

czworak 

podworski 

 22  

59 Frąca  Dom mieszkalny - 

podworski, 

wielorodzinny 

 29  

228 Frąca  Dom mieszkalny - 

podworski 

 20  

60 Frąca  Park podworski po północnej 

stronie 

drogi..., na 

wschodnim 

krańcu wsi 

  

230 Frąca  Spichlerz 

podworski 

  W zespole 

dawnego 

folwarku 

dworskiego, 

przy bramie 

wjazdowej 

64 Frąca  Kapliczka   północno - 

zachodni 

kranies wsi 

129 Kamionka  Dom mieszkalny  29  

125 Kamionka  Dom mieszkalny  25  

127 Kamionka  Dom mieszkalny  23  

128 Kamionka  Dom mieszkalny  27  

213 Kamionka  Dom mieszkalno - 

gospodarczy 

 54  

212 Kamionka  Dom mieszkalno - 

gospodarczy 

 45  

211 Kamionka  Dom mieszkalny  44  

124 Kamionka  Dom mieszkalny  22  

209 Kamionka  Dom mieszkalny  37  

130 Kamionka  Karczma    
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133 Kamionka  Stolarnia   W centrum wsi 

134 Kamionka  Dom mieszkalny  10  

135 Kamionka  Dom mieszkalny  9  

136 Kamionka  Dom mieszkalny  8  

138 Kamionka  Dom mieszkalny  7  

139 Kamionka  Kapliczka   Północny 

koniec wsi, po 

zachodniej 

stronie szosy 

303 Kamionka  Dom mieszkalny  52  

210 Kamionka  Dom mieszkalny  43  

126 Kamionka  Dom mieszkalny  24  

82 Kopytkowo  Szkoła  17  

70 Kopytkowo  Dom ogrodnika - 

dom mieszkalny 

 6  

73 Kopytkowo  Aleja   Pomiędzy 

zespołem 

pałacowo - 

parkowym 

a folwarkiem 

74 Kopytkowo  Spichlerz   folwark 

podworski 

76 Kopytkowo  Aleja śródpolna   po zachodniej 

stronie parku, 

pomiędzy 

parkiem 

a Lasem 

77 Kopytkowo  Tablica 

pamiątkowa 

  przy drodze 

wschodniej 

krawędzi parku 

80 Kopytkowo  Dom mieszkalny - 

podworski 

 11  

84 Kopytkowo  Dom mieszkalny - 

Poniatówka 

Przy drodze 

polnej 

34  

86 Kopytkowo  Cmentarz 

poewangelicki 

  Lasek Kopycki 

69 Kopytkowo  Oficyna   na północ od 

budynku pałacu 

67 Kopytkowo  Dwór   południowo - 

zachodnia część 

układu 

wiejskiego 

68 Kopytkowo  Park podworski   południowo - 

zachodni 

kraniec wsi 

79 Kopytkowo  Mur ceglany - 

ogrodzenie 

dworskiego 

ogrodu 

  przy szosie - na 

północ od 

pałacu 

122 Kościelna Jania  Figura Matki 

Boskiej 

  Północny 

kraniec wsi 

115 Kościelna Jania  Dom mieszkalny  113  

113 Kościelna Jania  Plebania  22  

111 Kościelna Jania  Zespół Młyna  20  
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110 Kościelna Jania  Obora 

/użytkowana 

przez probostwo/ 

   

109 Kościelna Jania  Zespół domów 

folwarcznych 

  Po zachodniej 

stronie drogi, 

w centrum wsi 

114 Kościelna Jania  Dom mieszkalny  14  

96 Kościelna Jania  Cmentarny mur   wokół 

cmentarza 

przykościelnego

94 Kościelna Jania  Kościół parafialny 

p.w. św Trójcy 

  Centrum wsi, 

na wyniesieniu 

121 Kościelna Jania  Dom mieszkalny  10  

117 Kościelna Jania  Dom mieszkalny  9  

107 Kościelna Jania  Dom mieszkalny  18  

101 Kościelna Jania  Dom mieszkalny  35  

116 Kościelna Jania  Dom mieszkalny  11  

100 Kościelna Jania  Dom towarowy, 

poczta 

 36  

99 Kościelna Jania  Szkoła Przy sosie 17  

97 Kościelna Jania  Kostnica   Na cmentarzu 

przykościelnym, 

we wschodniej 

części 

95 Kościelna Jania  Cmentarz 

przykościelny 

  wokół kościoła 

parafialnego 

112 Kościelna Jania  Dom mieszkalny  15  

244 Kulmaga  Dom mieszkalny   Przysiółek 

wśród pól 

243 Kulmaga  Dom mieszkalny - 

Poniatówka 

  Przy drodze na 

Dębowo 

242 Kulmaga  Dom mieszkalny - 

Poniatówka 

 11  

241 Kulmaga  Dom mieszkalny - 

Poniatówka 

 3  

240 Kulmaga  Dom mieszkalny - 

Poniatówka 

 2  

194 Lalkowy  Gorzelnia   zachodnia część 

zespołu 

majątku 

193 Lalkowy  Obora związana 

ze spichlerzem 

  W zespole 

majątku - część 

północno - 

wschodnia 

191 Lalkowy  Obora   zespół folwarku 

- przy drodze 

wjazdowej, po 

zachodniej 

stronie 

190 Lalkowy  Park podworski   północna 

i zachodnia 

część majątku 
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188 Lalkowy  Plebania   Przy drodze 

wiejskiej, po 

południowej 

stronie, na 

wysokości 

kościoła 

185 Lalkowy  Kościół parafialny 

p.w. św. Barbary 

  centrum wsi, na 

wyniesieniu 

183 Lalkowy  Dwór - rządcówka   południowa 

część wsi, 

u zbiegu 

polnych dróg 

otaczających 

folwark 

182 Lalkowy  Kolonia domów 

mieszkalnych 

  Kolonia przy 

drodze do 

Smętówka 

195 Lalkowy  Dom mieszkalny 

przy gorzelni 

   

246 Lalkowy  Dom mieszkalny   Po wschodniej 

stronie 

przejazdu 

kolejowego 

289 Lalkowy  Kuźnia wiejska   Centrum wsi 

247 Lalkowy  Figura Chrystusa   obok domu 

mieszkalnego, 

po wschodniej 

stronie 

248 Lalkowy  Dom mieszkalny 

z zabudowaniami 

gospodarczymi 

 51  

263 Lalkowy  Chlewnia   Zespół 

folwarku, 

zachodnia część 

208 Lalkowy  Kapliczka 

przydrożna - 

wotywna - figura 

Chrystusa 

  Wschodnia 

część wsi, 

pomiędzy 

domami 41, 42 

205 Lalkowy  Budynek 

inwestorski 

 41  

187 Lalkowy  Ogrodzenie 

z bramami 

i furtami 

cmentarza 

przykościelnego 

  Wokół 

cmentarza 

przykościelnego

260 Lalkowy  Słupki do 

wiązania koni 

  Przed bramą 

wjazdową do 

majątku 

196 Lalkowy  Organistówka  35  

293 Lalkowy  Piwnica   Na skarpie nad 

drogą po 

północnej 

stronie obory  
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261 Lalkowy  Brama wjazdowa 

- słupki 

  Brama 

wjazdowa do 

majątku, Płn.-

zach. część 

zespołu 

206 Lalkowy  Dom mieszkalny  43  

262 Lalkowy  Spichlerz   zespół 

folwarku, 

wschodnia 

część 

307 Lalkowy  Droga brukowa   od wiejskiej 

drogi 

w kierunku 

folwarku 

204 Lalkowy  Dom mieszkalny  41  

203 Lalkowy  Dom mieszkalny  37  

202 Lalkowy  Dom mieszkalny - 

pierwotnie 

czworak wsi 

kościelnej 

 34  

201 Lalkowy  Szpital 

przykościelny 

 31  

200 Lalkowy  Budynek 

gospodarczy 

 26  

199 Lalkowy  Dom mieszkalny 

podworski 

 26  

198 Lalkowy  Budynek 

gospodarczy 

 23/25  

197 Lalkowy  Dom mieszkalny 

podworski 

 23  

153 Leśna Jania  Dom mieszkalny  12  

148 Leśna Jania  Stodoła    

154 Leśna Jania  Dom mieszkalny  15  

151 Leśna Jania  Kamienica - 

mieszkania, 

sklepy, magazyny 

 9  

150 Leśna Jania  Dom mieszkalny  8  

149 Leśna Jania  Dom mieszkalny  64  

152 Leśna Jania  Dom mieszkalny  10  

147 Leśna Jania  Transformator   Przy terenie 

folwarku 

145 Leśna Jania  Spichlerz 

podworski 

  Teren folwarku 

144 Leśna Jania  Kapliczka   Północno 

zachodni 

kraniec wsi , po 

wschodniej 

stronie 

143 Leśna Jania  Cmentarz dworski   Na północ od 

parku , wśród 

pól 

142 Leśna Jania  Park podworski   Północno - 

wschodni 

kraniec wsi, na 

północ od 

dworu 
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140 Leśna Jania  Pałac   północno - 

wschodnia 

część wsi 

288 Leśna Jania  Dom mieszkalny - 

rządcówka 

 72  

215 Leśna Jania  Dom mieszkalny   Wbudowania, 

wśród pól, 

zagroda 

samotnicza. 

216 Leśna Jania  Dom mieszkalny  16  

156 Leśna Jania  Pofolwarczny 

dom mieszkalny 

 66  

160 Leśna Jania  Dom mieszkalny  68  

141 Leśna Jania  Willa włoska 

w zespole 

pałacowo - 

parkowym 

   

155 Leśna Jania  Dom mieszkalny  18  

233 Luchowo  Dom mieszkalny   na wzgórzu 

ponad 

zabudowaniami 

gospodarczymi 

238 Luchowo  Dom mieszkalny  9  

236 Luchowo  Dom mieszkalny  8  

235 Luchowo  Dom mieszkalny   Na skarpie , 

poza terenem 

folwarku. 

234 Luchowo  Transformator   Teren folwarku 

283 Rynkówka  Park   Wokół dworu 

i fos 

281 Rynkówka  Szkoła   Północny 

kraniec wsi 

280 Rynkówka  Pałac   Południowa 

część układu 

wiejskiego 

295 Rynkówka  Poniatówka  58  

294 Rynkówka  Poniatówka  20  

286 Rynkówka  Obora   Teren folwarku 

- przy wjeździe , 

po północnej 

stronie 

285 Rynkówka  Stajnia   Teren folwarku 

- południowa 

część 

308 Rynkówka  Droga wiejska - 

bruk 

  Przez wieś od 

folwarku do 

stacji kolejowej 

284 Rynkówka  Kapliczka   Na placu, po 

wschodniej 

stronie zespołu 

dworskiego. 

251 Smarzewo  Dom mieszkalny - 

dawny 

pofolwarczny 

 5  
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255 Smarzewo  Park podworski   Na wyniesieniu, 

zachodni 

kraniec wsi. 

254 Smarzewo  Transformator   Przy drodze, po 

wschodniej 

stronie zespołu 

dworsko - 

252 Smarzewo  Czworak 

podworski 

 7  

250 Smarzewo  Dom mieszkalny - 

pofolwarczny, 

dawny dwojak 

 8  

249 Smarzewo  Pałac - 

fundamenty 

i fragmenty ścian 

  Wzgórze - 

zachodni 

kraniec wsi 

253 Smarzewo  Słupki bramne - 

zespół dworsko - 

parkowy 

  Frontowy wjazd 

do pałacu, po 

wschodniej 

stronie zespołu. 

49 Smętowo 

Graniczne 

 Kościół 

poewangelicki 

Starogardzka   

5 Smętowo 

Graniczne 

Zespół dworca 

PKP 

Wieża ciśnień II Dworcowa 

w zespole 

Dworca PKP 

  

4 Smętowo 

Graniczne 

Zespół dworca 

PKP 

Wieża ciśnień nr 1 Dworcowa   

17 Smętowo 

Graniczne 

Zespół dworca 

PKP 

Restauracja 

i hotel 

Dworcowa 17  

37 Smętowo 

Graniczne 

 Budynek 

gospodarczy 

Kolejowa 6  

29 Smętowo 

Graniczne 

 Dom mieszkalny Kolejowa 2  

28 Smętowo 

Graniczne 

 Budynek 

gospodarczy 

Kolejowa 1  

27 Smętowo 

Graniczne 

 Wielorodzinny 

dom mieszkalny 

w zespole osiedla 

kolejowego 

Kolejowa 1  

38 Smętowo 

Graniczne 

Osiedle 

mieszkalne 

PKP 

Wielorodzinny 

dom mieszkalny 

Kolejowa 7  

39 Smętowo 

Graniczne 

Osiedle 

mieszkaniowe 

PKP 

Budynek 

gospodarczy 

Kolejowa 7  

40 Smętowo 

Graniczne 

Osiedle 

mieszkaniowe 

PKP 

Wielorodzinny 

dom mieszkalny 

Kolejowa 8  

41 Smętowo 

Graniczne 

Osiedle 

mieszkaniowe 

PKP 

Budynek 

gospodarczy 

Kolejowa 8  

23 Smętowo 

Graniczne 

 Wielorodzinny 

dom mieszkalny 

Sportowa 2  

43 Smętowo 

Graniczne 

 Zespół 

Poniatówki, dom 

mieszkalny 

Starogardzka   
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36 Smętowo 

Graniczne 

Osiedle 

mieszkaniowe 

PKP 

Dom mieszkalny 

wielorodzinny 

Kolejowa 6  

257 Smętowo 

Graniczne 

 Park podworski   Na południe od 

rządcówki, na 

stoku 

26 Smętowo 

Graniczne 

 Dom mieszkalny 

w rolniczym 

obejściu 

Ogrodowa 16  

25 Smętowo 

Graniczne 

 Dom mieszkalny - 

pozostałość 

dawnego układu 

wiejskiego 

Sportowa 14  

310 Smętowo 

Graniczne 

 Budynek 

gospodarczy 

Dworcowa 3  

309 Smętowo 

Graniczne 

Zespół dworca 

PKP 

Budynek 

gospodarczy 

Dworcowa 1  

56 Smętowo 

Graniczne 

 Kapliczka   skrzyżowanie 

ulic: 

Wybudowania, 

Kolejowa, 

Ogrodowa 

55 Smętowo 

Graniczne 

 słup milowy   Przy drodze do 

Smarzewa 

52 Smętowo 

Graniczne 

 Aleja lipowa 

dawnego 

cmentarza 

poewangelickiego

Starogardzka   

50 Smętowo 

Graniczne 

 Pastorówka Starogardzka   

48 Smętowo 

Graniczne 

 Obora Wybudowania 4  

42 Smętowo 

Graniczne 

Zespół dworca 

PKP 

Zespół budynków 

spedycji 

Przy torze   

179 Smętowo 

Graniczne 

 Dom mieszkalny Gdańska 28  

34 Smętowo 

Graniczne 

Zespół osiedla 

PKP 

Wielorodzinny 

dom mieszkalny 

w typie kamienicy 

Kolejowa 5  

8 Smętowo 

Graniczne 

Zespół dworca 

PKP 

Biura Dworcowa 5  

35 Smętowo 

Graniczne 

 Budynek 

gospodarczy 

Kolejowa 5  

7 Smętowo 

Graniczne 

Zespół dworca 

PKP 

Wielorodzinny 

dom mieszkalny 

Dworcowa 3  

46 Smętowo 

Graniczne 

Wybudowania/ 

majątek 

Smętowo 

Dwór - rządcówka Wybudowania 3  

11 Smętowo 

Graniczne 

Zespół dworca 

PKP 

Magazyn Dworcowa 7  

12 Smętowo 

Graniczne 

Zespół dworca 

PKP 

Noclegownia Dworcowa 9  

13 Smętowo 

Graniczne 

Zespół dworca 

PKP 

WC Dworcowa 11  

14 Smętowo 

Graniczne 

Zespół dworca 

PKP 

Świetlica Dworcowa 15  
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10 Smętowo 

Graniczne 

Zespół dworca 

PKP 

Nastawnia Dworcowa   

178 Smętowo 

Graniczne 

 Szkoła Kosznickiego 1  

6 Smętowo 

Graniczne 

Zespół dworca 

PKP 

Wielorodzinny 

dom mieszkalny 

Dworcowa 1  

180 Smętowo 

Graniczne 

 Dom mieszkalny - 

Poniatówka 

Gdańska 20  

221 Smętowo 

Graniczne 

 Wiadukt   Nieczynna linia 

- kierunek na 

Opalenie 

24 Smętowo 

Graniczne 

 Dom mieszkalny 

wielorodzinny 

Sportowa 3  

18 Smętowo 

Graniczne 

 Dom mieszkalny Dworcowa 12  

32 Smętowo 

Graniczne 

Zespół dworca 

PKP 

Wielorodzinny 

dom mieszkalny 

Kolejowa 4  

31 Smętowo 

Graniczne 

osiedle PKP Budynek 

gospodarczy 

Kolejowa 3  

30 Smętowo 

Graniczne 

 Dom mieszkalny Kolejowa 3  

19 Smętowo 

Graniczne 

 Budynek 

gospodarczy 

Dworcowa 12  

20 Smętowo 

Graniczne 

 Wielorodzinny 

dom mieszkalny 

w typie kamienicy 

Dworcowa 14  

3 Smętowo 

Graniczne 

Zespół dworca 

PKP 

Dworzec kolejowy 

- PKP 

Dworcowa 13  

21 Smętowo 

Graniczne 

 Mleczarnia Dworcowa   

222 Smętowo 

Graniczne 

 Słupki przydrożne 

- granitowe 

  Przy wiadukcie 

przy drodze 

Bobrowiec - 

Smarzewo 

57 Smętowo 

Graniczne 

 Wiadukt - most   Linia kolejowa- 

droga 

Bobrowiec - 

Smarzewo 

259 Smętówko  Budynek 

gospodarczy 

 18  

258 Smętówko  Dom mieszkalny - 

podworski 

 18  

264 Smętówko  Aleja   Od wiejskiej 

szosy do dworu 

256 Smętówko  Pałac   Na wyniesieniu 

po zachodniej 

stronie drogi. 

265 Smętówko  Park podworski   Po południowej 

stronie pałacu. 

172 Stara Jania  Wiadukt na linii 

kolejowej 

Starogard 

Gdański - 

Smętowo 

  Na północ od 

wsi, nad drogą 

do Kościelnej 

Jani 

277 Stara Jania  Ogrodnictwo 

kotłownia 
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165 Stara Jania  Piwniczka przy 

dworcu PKP 

   

166 Stara Jania  Budynek 

gospodarczy - 

zespół dworca 

PKP 

 47  

167 Stara Jania  Dom mieszkalny - 

zespół dworca 

PKP 

 47  

168 Stara Jania  bruk - droga   W zespole 

dworca PKP 

169 Stara Jania  Zespół po PGR - 

owskich domów 

mieszkalnych - 

typ dwojaki 

dworskie 

  W centrum wsi 

po zachodniej 

stronie drogi 

269 Stara Jania  Stelmacharnia   W zespole 

folwarku, po 

zachodniej 

stronie 

171 Stara Jania  Budynek 

gospodarczy 

  przy polnej 

drodze - 

wybudowania 

270 Stara Jania  Kuźnia    

173 Stara Jania  Tablica 

pamiątkowa - 

Janowi z Jani 

   

174 Stara Jania  Kapliczka św. 

Rocha 

  Na rozdrożu 

pomiędzy wsią 

a majątkiem. 

kapliczka 

175 Stara Jania  Kapliczka z figurą 

Chrystusa 

  Przy drodze do 

Leśnej Jani 

176 Stara Jania  Pałac   Południowy 

kraniec wsi 

177 Stara Jania  Kurnik - Zespół 

majątku 

  Na północ od 

pałacu 

217 Stara Jania  Dom mieszkalny   Przy drodze 

pomiędzy Starą 

Janią 

a Bobrowcem 

218 Stara Jania  Budynek 

gospodarczy 

w zespole 

zagrody 

   

170 Stara Jania  Dom mieszkalny 

podworski 

 12  

275 Stara Jania  Obora    

300 Stara Jania  Budynek 

gospodarczy 

 13  

299 Stara Jania  Podworski dom 

mieszkalny 

 13  

298 Stara Jania  Poniatówka - dom 

mieszkalny 

  Przy drodze do 

Leśnej Jani, po 

wschodniej 

stronie 
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306 Stara Jania  Droga - kocie łby   na zachód od 

drogi wiejskiej 

w kierunku lasu 

297 Stara Jania  Figura Matki 

Boskiej 

  Wybudowania - 

przy drodze, po 

wschodniej 

stronie 

279 Stara Jania  Lodownia   po zachodniej 

stronie pałacu 

pomiędzy 

kurnikiem 

a wozownia 

164 Stara Jania  Budynek 

gospodarczy 

budynku dworca 

PKP 

 46  

276 Stara Jania  Chlewnia    

301 Stara Jania  Droga brukowana   zespół stacji 

Stara Jania 

162 Stara Jania  Dom mieszkalny - 

Zespół Dworca 

PKP 

 48  

163 Stara Jania  Dworzec PKP  46  

305 Stara Jania  Droga brukowa 

do majątku 

  od wiejskiej 

drogi 

w kierunku 

majątku 

274 Stara Jania  Powozownia    

273 Stara Jania  Spichlerz    

272 Stara Jania  Dom mieszkalny 

ogrodnika 

   

271 Stara Jania  Rządcówka    Południowo - 

wschodnia 

część parku 

278 Stara Jania  Park podworski   Na południe od 

pałacu 

 

Załącznik Nr 2 KARTY BIAŁE 

 

L.p. Miejscowość Rodzaj obiektu Czas 

powstania 

Autor Data 

opracowania 

1.  Kopytkowo Zespół dworsko - 

parkowy z folwarkiem 

Trzecia ćwierć 

XIX w. 

B.Jakubowska 

K.Babnis 

1999 

2. Dwór - 

Kopytkowo 

Dwór i park Trzecia ćwierć 

XIX w. 

Z. Grochowska 1982 

3. Kopytkowo - 

Spichlerz 

 Druga połowa 

XIX w. (188? r.)

K.Babnis 1999 

4. Kościelna Jania Kościół parafialny Połowa XIX w. 

(1622 r.) 

K.Babnis 1998 

5. Lalkowy Kościół parafialny p.w. 

Świętej M... 

Druga połowa 

XIX w. 1863 - 

1866 r. 

K.Babnis 1998 

6. Leśna Jania - 

Dwór 

 1882 Z.Grochowska 1982 

7. Leśna Jania - 

Spichlerz 

  Z.Grochowska  
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8. Rynkówka gotyckie piwnice (XIV, XV w. - 

Czapski 

neogotyk po 

1885 r.) 

Z.Grochowska  

9. Smętowo 

Graniczne 

Kościół ewangelicki 

obecnie parafia 

Rzymsko - Katolicka 

p.w. Ciała i Krwi 

Pańskiej 

1904 r. J.Potylicka 1990 

10. Smętowo 

Graniczne 

Pastorówka/ Obecnie 

plebania 

1904 r. J.Potylicka 1990 

11. (droga 

Bobrowiec - 

Smętowo 

kolejowe) 

Wiadukt drogowy 1909 r. Leszek Budych  

12. Smętowo pałac XVII/XIX w. 

Druga połowa 

XIX w. 

K.Babnis 

B.Jakubowska 

1994 

13. Stara Jania Zespół dworsko - 

parkowy z folwarkiem 

Połowa XIX w. E.Borucka 

T.Lebiedź - 

Gruda 

1998 

  Pomnik I-szy 

wojewoda pomorski 

Jan z Jani 

   

14. Stara Jania dwór Połowa XIX w. Z.Grochowska 198? 

15. Stara Jania Budynek gospodarczy 

- kurnik 

1914 E.Borucka 

T.Lebiedź - 

Gruda 

1998 

16. Lalkowy Kuźnia wiejska I poł. XX w. J.Czyszek 2009 

17. Smarzewo Czworak I poł. XIX w. J.Czyszek 2009 

 

Załącznik nr 3  

 /brak "Kart Zielonych"/ 

 

Załącznik nr 4 KARTY CMENTARZY 

 

L.p. Miejscowość Cmentarz - wyznanie Czas założenia 

1 Bobrowiec poewangelicki początek XX w. 

2 Czerwińsk komunalny początek XX w. 

3 Frąca poewangelicki początek XIX w. (1832 r.)

4 Kopytkowo podworski - poewangelicki (1838 r.) 

5 Kopytkowo poewangelicki połowa XIX w. 

6 Kościelna Jania przykościelny - katolicki (1773 r.) 

7 Kościelna Jania parafialny - katolicki początek XX w. 

8 Lalkowy przykościelny - katolicki 1864 r. 

9 Lalkowy parafialny - katolicki początek XX w. 

10 Leśna Jania podworski - ewangelicki XIX w. 

11 Smarzewo podworski - ewangelicki połowa XIX w. 

12 Smętowo Graniczne ewangelicki XIX/XX w. 

13 Smętowo podworski - ewangelicki XIX w. 

14 Stara Jania podworski - ewangelicki 1838 r. 

15 Stara Jania poewangelicki XIX w. 
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Załącznik nr 5 KATALOG PARKÓW - DOKUMENTACJA EWIDENCYJNA 

 

L.p. Miejscowość Rodzaj dokumentacji Autorzy 

1 Stara Jania Zespół parkowo - dworski BPP Z. Grochowska 

(Technirol Gdańsk 1982) 

2 Stara Jania Studium kompozycji zespołu 

pałacowo - parkowego 

M. Nadolski (Gdańsk 1979 

r.) K. Rozmarynowska 

3 Stara Jania Studium historyczne H. Domańska (Technird 

Gdańsk 1978 r.) 

4 Stara Jania Inwentaryzacja urbanistyczna zieleni K. Rozmarynowska 

(Technird Gdańsk 1978 r.) 

5 Frąca Katalog parków województwa 

Ewidencja Alei 

Z. Borowski i zespół (NOT 

1987 r.) 

6 Leśna Jania - Stara 

Jania 

Katalog parków Aleja Z. Borowski i zespół (NOT 

1987 r.) 

7 Smętowo - przez 

Kopytkowo - Stara 

Jania 

Katalog parków Aleja Z. Borowski i zespół (NOT 

1987 r.) 

8 Kopytkowo Dokumentacja ewidencyjna założeń 

parkowych Zespół pałacowo - 

dworski 

BPP Z. Grochowska 

(Technirol Gdańsk 1982) 

9 Leśna Jania Leśna Jania BPP Z. Grochowska 

(Technirol Gdańsk 1982) 

 

Załącznik nr 6 WYKAZ ZABYTKÓW PROPONOWANYCH 

DO WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW

W wyniku przeprowadzonych prac proponuje się wnio-

skować o wpisanie do Rejestru Zabytków Nieruchomych 

woj. Pomorskiego następujących obiektów:

1. Lalkowy

1) kuźnia wiejska

2) plebania

3) organistówka

4) szpitalik przykościelny

5) dwór - rządcówka

6) czworak - chata Babci Kaniowej

2. Bobrowiec

1) dom mieszkalny nr 10

3. Smarzewo

1) park podworski

2) czworak podworski nr 6

4. Smętowo Graniczne

1) Zespół Dworca i stacji kolejowej PKP

5. Frąca

1) Park podworski

6. Rynkówka

1) Park podworski

7. Kamionka

1) Dawna karczma, szkoła i kaplica/1 budynek/

Załącznik nr 7 WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH - według archiwalnych kart katalogowych

 

Bobrowiec 

Oznaczenia na planszy Rodzaj Chronologia 

B3 /brak wpisu/ Młodsza epoka żelaza 

B1 ,B2 osada Mezolit, Wczesne średniowiecze

Frąca 

Oznaczenia na planszy Rodzaj Chronologia 

F1 luźne Późne średniowiecze 

F2 luźne, grób skrzynkowy Okres wczesnośredniowieczny okres halsztacki

Kopytkowo 

Oznaczenia na tablicy Rodzaj Chronologia 

K1 luźne Wczesne i późne średniowiecze
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Kościelna Jania 

Oznaczenia na tablicy Rodzaj Chronologia 

KJ1 luźne Wczesna epoka żelaza 

KJ2 luźne Wczesna epoka żelaza Okres żelaza 

osada Neolit i kultura pucharów lejkowychKJ3 

luźne Wczesna epoka żelaza 

Leśna Jania 

 /w materiałach archiwalnych istnieje informacja o grodzisku - obiektu nie zlokalizowano/ 

Oznaczenia na 

tablicy 

Rodzaj Chronologia 

LK3 luźne  

osada Młodsza epoka żelaza 

luźne - cmentarzysko Wczesna epoka żelaza, Kultura 

wschodniopomorska 

skarb Brąz 

luźne  

LK2 

Cmentarzysko - groby 

skrzynkowe 

Kulturapomorska 

LK1 Osada, luźne Kulturapomorska, Okres lateński, Wczesny okres 

wpływów rzymskich 

Stara Jania 

Oznaczenia na planszy Rodzaj Chronologia 

SJ1 Cmentarzysko - groby skrzynkowe Okres lateński

Wykaz stanowisk archeologicznych według AZP  

 AZP - ARKUSZ 25 - 44 

Arkusz AZP Nr stanowiska 

na obszarze 

Miejscowość Rodzaj obiektu Chronologia 

1 Kopytkowo skarb monet wczesne średniowiecze 

2 Kopytkowo punkt 

osadniczy 

średniowiecze/późne 

średniowiecze 

3 Kopytkowo punkt 

osadniczy 

późne 

średniowiecze/nowożytne 

4 Kopytkowo ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

5 Kopytkowo punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze 

6 Kopytkowo ślad 

osadnictwa 

prapolska/wczesne 

średniowiecze 

7 Kopytkowo ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

8 Smętowo skarb monet okres rzymski 

9 Smętowo osada późne średniowiecze 

10 Smętowo ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

11 Czerwińsk ślad 

osadnictwa 

prapolska/ wczesne 

średniowiecze 

12 Czerwińsk ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

13 Czerwińsk ślad 

osadnictwa 

prapolska/ wczesne 

średniowiecze 

14 Czerwińsk ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

15 Czerwińsk ślad 

osadnictwa 

późne 

średniowiecze/nowożytne 
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16 Czerwińsk ślad 

osadnictwa 

późne 

średniowiecze/nowożytne 

17 Czerwińsk ślad 

osadnictwa 

Neolit 

  ślad 

osadnictwa 

prapolska/ wczesne 

średniowiecze 

18 Czerwińsk punkt 

osadniczy 

późne 

średniowiecze/nowożytne 

19 Czerwińsk - 

Luchowo 

ślad 

osadnictwa 

pomorska, wczesna epoka 

żelaza 

20 Frąca cmentarzysko pomorska, wczesna epoka 

żelaza 

21 Frąca cmentarzysko pomorska, wczesna epoka 

żelaza 

22 Frąca ślad 

osadnictwa 

pomorska, wczesna epoka 

żelaza 

  ślad 

osadnictwa 

prapolska/ wczesne 

średniowiecze 

23 Frąca ślad 

osadnictwa 

wielbarska, okres rzymski 

  ślad 

osadnictwa 

średniowiecze 

24 Frąca ślad 

osadnictwa 

średniowiecze 

25 Frąca ślad 

osadnictwa 

pomorska, wczesna epoka 

żelaza 

  ślad 

osadnictwa 

późne 

średniowiecze/nowożytne 

26 Frąca ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

27 Frąca ślad 

osadnictwa 

wielbarska, okres rzymski 

  osada późne 

średniowiecze/nowożytne 

28 Frąca ślad 

osadnictwa 

nowożytne 

  punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze 

29 Frąca ślad 

osadnictwa 

późne 

średniowiecze/nowożytne 

30 Frąca punkt 

osadniczy 

późne 

średniowiecze/nowożytne 

31 Frąca ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

32  ślad 

osadnictwa 

pomorska, wczesna epoka 

żelaza 

  punkt 

osadniczy 

średniowiecze, późne 

średniowiecze 

33 Frąca punkt 

osadniczy 

średniowiecze/ nowożytne 

34 Frąca ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze/ 

nowożytne 

35 Frąca ślad 

osadnictwa 

nowożytne 

36 Frąca ślad 

osadnictwa 

pomorska, wczesna epoka 

żelaza 
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  ślad 

osadnictwa 

prapolska/ wczesne 

średniowiecze 

  ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

37 Frąca ślad 

osadnictwa 

prapolska/ wczesne 

średniowiecze 

38 Frąca ślad 

osadnictwa 

prapolska/ wczesne 

średniowiecze 

  ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

39 Frąca ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

40 Frąca ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

41 Frąca ślad 

osadnictwa 

Pradzieje 

42 Lalkowy Luźne epoka kamienia 

43 Lalkowy cmentarzysko ślad osadnictwa 

44 Lalkowy punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze 

45 Lalkowy osada późne średniowiecze/ 

nowożytne 

46 Lalkowy ślad 

osadnictwa 

prapolska/ wczesne 

średniowiecze 

47 Lalkowy punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze/ 

nowożytne 

48 Lalkowy ślad 

osadnictwa 

epoka kamienia 

  ślad 

osadnictwa 

Pradzieje 

  punkt 

osadniczy 

prapolska/ wczesne 

średniowiecze 

49 Lalkowy ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

50 Lalkowy ślad 

osadnictwa 

prapolska/ wczesne 

średniowiecze 

  osada późne średniowiecze/ 

nowożytne 

51 Lalkowy ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

52 Lalkowy ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze/ 

nowożytne 

53 Lalkowy ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

54 Lalkowy ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze/ 

nowożytne 

55 Lalkowy ślad 

osadnictwa 

epoka brązu 

  ślad 

osadnictwa 

pomorska, wczesna epoka 

żelaza 

  osada późne średniowiecze 

56 Lalkowy punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze 

57 Lalkowy punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze 
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58 Lalkowy ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

59 Lalkowy ślad 

osadnictwa 

epoka brązu 

  ślad 

osadnictwa 

pomorska, wczesna epoka 

żelaza 

  osada późne średniowiecze 

60 Lalkowy ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze/ 

nowożytne 

61 Lalkowy punkt 

osadniczy 

prapolska/ wczesne 

średniowiecze 

  ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

62 Lalkowy ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

63 Lalkowy ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze/ 

nowożytne 

64 Lalkowy ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze/ 

nowożytne 

65 Lalkowy ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze/ 

nowożytne 

66 Lalkowy ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

67 Lalkowy ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

68 Rynkówka Rynkówka późne średniowiecze 

69 Rynkówka ślad 

osadnictwa 

Pradzieje  

  osada późne średniowiecze/ 

nowożytne 

70 Rynkówka punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze/ 

nowożytne 

71 Rynkówka ślad 

osadnictwa 

Pradzieje 

  ślad 

osadnictwa 

prapolska/ wczesne 

średniowiecze 

  osada późne średniowiecze/ 

nowożytne 

72 Rynkówka ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

73 Rynkówka ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze/ 

nowożytne 

74 Rynkówka ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

75 Rynkówka ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

76 Rynkówka ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze/ 

nowożytne 

77 Rynkówka ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

78 Rynkówka ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze/ 

nowożytne 

79 Kamionka ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

80 Kamionka punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze/ 

nowożytne 
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81 Kamionka punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze/ 

nowożytne 

82 Kamionka ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

110 Lalkowy punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze 

111 Lalkowy ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

112 Lalkowy ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

113 Czerwińsk - 

Luchowo 

cmentarzysko pomorska, wczesna epoka 

żelaza 

114 Frąca ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

115 Frąca cmentarzysko wczesny i późny okres lateński 

AZP - ARKUSZ 26 - 44 

Nr stanowiska na 

planszy 

Miejscowość Rodzaj stanowiska Chronologia 

1. Kamionka cmentarzysko neolit, kultura ceramiki sznutowej 

2. Kamionka ślad osadniczy, punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze, nowożytne 

3. Kamionka punkt osadniczy późne średniowiecze 

4. Kamionka ślad osadniczy, punkt 

osadniczy 

epoka kamienia, późne średniowiecze

5. Kamionka osada późne średniowiecze 

6. Kamionka osada późne średniowiecze 

7. Kamionka ślad osadnictwa późne średniowiecze, nowożytne 

8. Kamionka ślad osadnictwa późne średniowiecze 

9. Kamionka ślad osadniczy, punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze 

10. Kamionka ślad osadniczy, punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze 

11. Kamionka ślad osadniczy, punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze 

12. Kamionka ślad osadniczy, punkt 

osadniczy 

wczesne średniowiecze, późne 

średniowiecze, nowożytne 

13. Kamionka ślad osadnictwa późne średniowiecze 

14. Kamionka ślad osadniczy, punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze, nowożytne 

15. Kamionka punkt osadniczy późne średniowiecze 

16. Kamionka ślad osadniczy, punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze 

17. Kamionka ślad osadniczy, punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze 

18. Kamionka ślad osadniczy, punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze, nowożytne 

19. Kamionka ślad osadniczy, punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze 

20. Kamionka ślad osadniczy, punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze 

21. Kamionka ślad osadnictwa późne średniowiecze 

22. Kamionka ślad osadniczy, punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze, nowożytne 

23. Kamionka osada późne średniowiecze, nowożytne 

24. Kamionka ślad osadniczy, punkt 

osadniczy 

późne średniowiecze 
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 UCHWAŁA Nr XLII/620/10

Rady Gminy w Chojnicach

 z dnia 10 listopada 2010 r.

 w sprawie podziału sołectwa Charzykowy na sołectwo Charzykowy i sołectwo Funka oraz nadania statutów dla 

sołectwa Charzykowy i Funka.

Na podstawie art. 5, art. 18 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 40 

ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 1 Statutu Gminy Chojnice 

z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz.Urz. Nr 20 poz. 197) z ini-

cjatywy mieszkańców miejscowości Funka, Stary Młyn, 

Bachorze i po przeprowadzeniu konsultacji.

Tytuł I

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się sołectwo Funka.

2. Obszar sołectwa Funka, w skład którego wchodzą 

miejscowości Funka, Bachorze, Stary Młyn, wydziela 

się z obszaru dotychczasowego sołectwa Charzykowy. 

Granice obszaru sołectwa Charzykowy i Funka 

określają Statuty Sołectw.

3. Nadaje się sołectwom Charzykowy i Funka Statuty 

w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej 

uchwały.

§ 2

Traci moc Statut Sołectwa Charzykowy stanowiący 

załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/115/2003 Rady Gminy 

Chojnice z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwale-

nia Statutów Sołectw Gminy Chojnice (Dz.Urz. Woj. Pom. 

z 2004 r. Nr 1, poz. 1).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Chojnice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodniczący 

Rady Gminy

Tadeusz Stelmaszyk

   Załącznik nr 1

   do uchwały nr XLII/620/10

   Rady Gminy w Chojnicach

     z dnia 10 listopada 2010 r.

STATUT SOŁECTWA CHARZYKOWY

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy tworzoną 

przez Radę Gminy Chojnice w drodze uchwały na 

zasadach określonych w Statucie Gminy.

2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami 

obowiązujących przepisów, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-

nym,

- Statutu Gminy Chojnice,

- niniejszego statutu.

§ 2

1. Teren działania sołectwa CHARZYKOWY obejmuje 

obszar i mieszkańców miejscowości: Charzykowy, 

Łukomie, Pomoc, Wolność.

2. Położenie oraz obszar sołectwa przedstawia mapa 

stanowiąca załącznik do niniejszego statutu.

3. Siedzibą sołectwa Charzykowy jest miejsce 

urzędowania Sołtysa.

§ 3

1. Organami sołectwa są:

- Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

- Sołtys - jako organ wykonawczy.

2. Sołtysa w jego pracy wspomaga Rada Sołecka.

3. Sołtys przewodniczy Radzie Sołeckiej.

4. Przez używanie w dalszej części statutu określenia 

„Zebranie Wiejskie” należy rozumieć „zebranie 

mieszkańców sołectwa”.

§ 4

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 

mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wybor-

cze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego określa się 

według ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W Zebraniu 

Wiejskim mają prawo uczestniczyć bez prawa głosu inne 

osoby związane z sołectwem, a nieposiadające czynnego 

prawa wyborczego.

DZIAŁ II

ZADANIA SOŁECTWA I KOMPETENCJE ZEBRANIA 

WIEJSKIEGO

§ 5

Do zadań sołectwa należy dążenie do zaspokajania 

podstawowych potrzeb mieszkańców w szczególności:

1) Organizowanie samopomocy mieszkańców i 

wspólnych prac na rzecz sołectwa.

2) Działanie na rzecz rozwoju oświaty i wychowania, 

umocnienia rodziny, kultury życia rodzinnego oraz 

wychowania w rodzinie.

3) Organizowanie różnych form opieki społecznej 

oraz pomocy sąsiedzkiej, w tym również dla 

niepełnosprawnych mieszkańców pozbawionych 

pomocy z zewnątrz za ich zgodą i w porozumieniu z 

nimi.

4) Podejmowanie samodzielnie, a także w porozumieniu z 

organami szkoły działań zmierzających do zapewnienia 

opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieciom i 

młodzieży.

5) Działanie na rzecz przestrzegania prawa i porządku 

publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

6) Troska o zieleń i środowisko naturalne.

7) Podejmowanie inicjatyw mających charakter 

integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy.

8) Wspomaganie gminy w realizacji jej zadań.

9) Gospodarowanie przekazanym mieniem w granicach 

zgodnych z przeznaczeniem tego mienia.

§ 6

Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należą wszyst-
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kie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego 

organizację, strukturę i granice, niezastrzeżone do kom-

petencji innych organów.

§ 7

Zebranie Wiejskie z zastrzeżeniem obowiązujących 

przepisów prawa, ma prawo do opiniowania i decydo-

wania w następujących sprawach:

1) Użytkowania lub innych praw rzeczowych i 

majątkowych związanych z gospodarowaniem 

przekazanym mieniem.

2) Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, ich odwołania oraz 

przyjmowania rezygnacji z pełnienia funkcji Sołtysa 

oraz członka Rady Sołeckiej.

3) Prowadzenia zwykłego zarządu mieniem komunalnym 

przekazywanym sołectwu.

4) Rozdziału środków finansowych będących w jego 

dyspozycji.

5) Podejmowania czynów społecznych.

6) Podejmowania uchwał w sprawie wystąpienia do Wójta 

Gminy o wykonywanie przez sołectwo niektórych 

zadań własnych gminy na obszarze sołectwa.

7) Uchwalania programów działania.

8) Przyjmowania od Sołtysa i Rady Sołeckiej rocznego 

sprawozdania z wykonania zadań sołectwa za 

poprzedni rok.

§ 8

Zebranie Wiejskie stanowi o innych sprawach dotyczą-

cych sołectwa w ramach obowiązujących przepisów.

DZIAŁ III

KOMPETENCJE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 9

Do kompetencji Sołtysa należy:

1) Reprezentuje sołectwo na zewnątrz.

2) Prowadzi dokumentację sołectwa.

3) Przewodniczy Radzie Sołeckiej.

4) Zwołuje i organizuje zebrania wiejskie oraz prze-

wodniczy ich obradom; Sołtys może upoważnić inną 

osobę do prowadzenia zebrania.

5) Realizuje uchwały organów gminy, Zebrania Wiej-

skiego i Rady Sołeckiej w odniesieniu do sołectwa.

6) Prowadzi zarząd, administrację i gospodarkę skład-

nikami mienia, w tym środkami finansowymi, które 

gmina przekazała sołectwu do korzystania oraz 

akceptuje dokumenty z tym związane.

7) Opiniuje wnioski mieszkańców o ulgi lub umorzenia 

podatkowe, po uzgodnieniu z Radą Sołecką, gdy o 

taką opinię wystąpi Wójt Gminy.

8) Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a także w razie 

potrzeb w pracach jej organów bez prawa do głoso-

wania.

9) Organizuje i koordynuje inicjatywy mające na celu 

poprawę warunków życia społeczności sołeckiej.

10) Składa coroczne sprawozdania ze swej działalności 

na zebraniu wiejskim.

11) Wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy 

ogólnie obowiązujących przepisów, m.in. w zakresie 

obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa nie-

których podatków i opłat, informuje Wójta Gminy o 

klęskach żywiołowych.

12) Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym.

13) Na zasadach ustalonych przez Radę Gminy, Sołtyso-

wi przysługują diety.

§ 10

Do zadań Rady Sołeckiej należy pomoc Sołtysowi w 

prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa, a w szcze-

gólności:

1) Inicjowanie i przygotowywanie zebrań wiejskich i 

sporządzanie projektów uchwał tych zebrań.

2) Zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców 

w sprawach sołectwa.

3) Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia 

środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa 

w ramach upoważnienia zebrania  

wiejskiego.

4) Inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac 

możliwych do wykonania ze środków własnych 

sołectwa przyznanych przez Radę Gminy  

w ramach budżetu Gminy i zachowaniu zasad określonych 

przez ustawę o finansach publicznych.

5) Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla 

sołectwa i jego mieszkańców.

6) Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej 

jeden raz w kwartale, na które Sołtys zaprasza radnych 

z danego okręgu wyborczego, jak również inne osoby 

mające wpływ na rozwiązywanie lokalnych problemów 

sołectwa.

DZIAŁ IV

ZASADY ZWOŁYWANIA I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJ-

SKIEGO

§ 11

1. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem przepisów działu 

V, zwołuje Sołtys:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców 

uprawnionych do udziału w zebraniu,

c) na wniosek Rady Sołeckiej,

d) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.

2. W razie niezwołania w wyznaczonym terminie 

Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, Zebranie zwołuje 

Wójt Gminy.

3. Zebranie Wiejskie może być zwołane również przez 

Wójta.

4. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę istniejących 

potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa na rok.

5. Zebranie Wiejskie powinno być zwołane najpóźniej w 

terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. O zebraniu wiejskim mieszkańcy powinni być 

powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego 

terminem. Zawiadomienie powinno zawierać: 

informację na czyj wniosek zebranie jest organizowane, 

dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania, 

podanie proponowanego porządku obrad oraz  

projektów uchwał.

§ 12

1. O ile przepisy nie stanowią inaczej:

- uchwały zapadają jawnie, zwykłą większością 

głosów, z wyjątkiem wypadków określonych w 

ustawach.

- dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego 

niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 upraw-

nionych mieszkańców sołectwa,

2. W razie braku w/w quorum zebranie odbywa się w 

drugim terminie po upływie 30 minut od pierwszego 

terminu zebrania. Podjęte wówczas rozstrzygnięcia są 

ważne bez względu na ilość mieszkańców obecnych 

na zebraniu.

3. Zebranie Wiejskie może postanowić, że uchwały będą 
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podejmowane w głosowaniu tajnym.

4. Głosowanie tajne przeprowadza powołana przez 

Zebranie Wiejskie Komisja Skrutacyjna w składzie co 

najmniej 3 osób, przy pomocy kart do głosowania.

5. Karty do głosowania winny być opatrzone pieczęcią 

Sołectwa.

§ 13

1. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 19 prowadzi 

Sołtys lub na jego wniosek inna osoba posiadająca 

czynne prawo wyborcze.

2. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić 

zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił 

upoważnienia innej osobie, obradom Zebrania 

Wiejskiego przewodniczy osoba wybrana przez 

Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym.

3. W porządku obrad każdego zebrania powinno 

znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał, 

wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które składa 

Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.

§ 14

W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie 

Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków 

i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać 

udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których doty-

czą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

§ 15

1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, 

który spisuje wyznaczona przez Sołtysa osoba lub 

pracownik Urzędu Gminy.

2. Protokół powinien zawierać:

- datę zebrania, miejsce, oraz czas trwania zebra-

nia,

- liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, 

stwierdzenie jego prawomocności,

- nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich 

stanowisk,

- zatwierdzony porządek obrad,

- sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wnio-

sków z poprzedniego zebrania,

- przebieg obrad, streszczenie przemówień i dysku-

sji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych 

wniosków,

- podjęte na zebraniu uchwały,

- podpis prowadzącego zebranie wiejskie i protoko-

lanta.

3. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały 

arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem 

każdego roku kalendarzowego.

§ 16

1. Protokół powinien być przekazany Wójtowi Gminy w 

terminie 7 dni po odbyciu zebrania.

2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego 

uchwały Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom 

organizacyjnym.

3. Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawo wglądu do 

protokołu, robienia z niego notatek oraz wyciągów.

DZIAŁ V

WYBÓR I ODWOŁANIE SOŁTYSA, CZŁONKÓW RADY 

SOŁECKIEJ

§ 17

1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 

okres kadencji Rady Gminy w Chojnicach.

2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w 

terminie 4 miesięcy od dnia wyborów do Rady Gminy 

w Chojnicach.

3. Po upływie kadencji Rady Gminy w Chojnicach, Sołtys 

i Rada Sołecka sprawują swoje funkcje do czasu 

objęcia funkcji przez nowo wybrane władze Sołectwa, 

zgodnie z ust. 2.

§ 18

1. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może być 

wybrany mieszkaniec sołectwa posiadający czynne i 

bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

2. Rada Sołecka liczy od 3 do 7 osób.

3. O liczbie członków Rady Sołeckiej decyduje Zebranie 

Wiejskie, na którym dokonywany jest wybór organów 

Sołectwa.

§ 19

1. Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady 

Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy w terminie do 4 miesięcy 

po upływie ich kadencji.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 

Sołtysa, Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy w formie 

obwieszczenia, w którym określa miejsce, dzień i 

godzinę Zebrania Wiejskiego.

3. Wójt Gminy, bądź upoważniona przez niego 

osoba dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza 

jego prawomocność ,  następnie  wyznacza 

przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi 

obrady.

4. Obwieszczenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla 

wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podaje się 

do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej 

na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

5. Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba 

uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz 

nadzoruje przestrzeganie statutu sołectwa.

§ 20

1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady 

Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest 

osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców 

uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym 

nie uczestniczy 1/5 stałych mieszkańców sołectwa 

uprawnionych do głosowania wybór Sołtysa i Rady 

Sołeckiej przeprowadza się w następnym terminie 

na następnym zebraniu lub w tym samym dniu po 

upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania bez 

względu na ilość osób uczestniczących.

3. Informacja o drugim terminie zebrania winna być 

podana w obwieszczeniu o zwołaniu zebrania 

wiejskiego.

4. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych 

do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie 

dokumentacji Ewidencji Ludności Urzędu Gminy.

5. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza się 

wybory postanawia o obowiązku podpisania listy 

obecności przez uczestników zebrania uprawnionych 

do głosowania.

§ 21

1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie 

co najmniej 3 osób, wybrana w głosowaniu jawnym 

spośród uprawnionych do głosowania uczestników 

zebrania.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 

na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, 

zstępny, rodzeństwo, małżonek zstępnych lub 

Poz. 161



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 6 — 649 —

przysposobionych kandydata na sołtysa lub  

członka rady sołeckiej.

4. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

a) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) ustalenie wyników wyborów,

d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,

e) ogłoszenie wyników wyborów.

5. Protokoły podpisują członkowie Komisji oraz 

Przewodniczący zebrania, które stanowią załączniki 

do protokołu Zebrania Wiejskiego.

§ 22

1. Wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 

odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 

kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania.

3. Kandydatem na Sołtysa nie może być osoba karana za 

przestępstwo umyślne lub popełnione z chęci zysku.

4. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór 

Sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej.

5. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa 

głosują kartkami opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy 

w Chojnicach z wypisanymi nazwiskami  

kandydatów.

6. Nieważne są głosy na kartkach:

1) całkowicie przedartych,

2) innych niż ustalone w ust. 5,

3) na których pozostawiono więcej kandydatów niż 

miejsc do obsadzenia.

7. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 

który otrzymał największą liczbę głosów, jednak nie 

mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów.

8. W wypadku niespełnienia przez żadnego z kandy-

datów określonego wyżej wymogu, przeprowadza 

się ponowne głosowanie umieszczając na kartce do 

głosowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym 

głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów.

9. W razie gdy w wyniku ponownego głosowania obaj 

kandydaci otrzymali tę samą liczbę głosów – głoso-

wanie się powtarza.

10. Po dokonaniu wyboru Sołtysa, Sołtys w pierwszej 

kolejności korzysta z prawa przedstawienia kandy-

datów do Rady Sołeckiej.

11. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się te 

osoby, które otrzymują największą liczbę głosów, 

przy równej ilości głosów, głosowanie się powtarza 

umieszczając na kartce do głosowania osoby z równą 

ilością głosów.

§ 23

Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-

kiej następuje na skutek:

1. Złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnienia 

funkcji,

2. Utraty prawa wybieralności,

3. Śmierci.

§ 24

1. W przypadkach określonych w § 23 ust. 1, 2 

wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie w 

drodze uchwały.

2. Wybory uzupełniające mogą odbywać się na tym 

samym zebraniu, na którym Zebranie Wiejskie 

stwierdza wygaśnięcie mandatu.

§ 25

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 

odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być 

odwołani przez zebranie przed upływem kadencji na 

pisemny wniosek mieszkańców posiadających czynne 

prawo wyborcze – wraz z uzasadnieniem:

a) Wójta Gminy, jeżeli nie wykonują swych obowiąz-

ków, naruszają postanowienia statutu i uchwał 

zebrań wiejskich.

b) Wójta Gminy, jeżeli nie wykonują swych obowiąz-

ków, naruszają postanowienia statutu i uchwał 

zebrań wiejskich.

2. Odwołanie z funkcji Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

następuje w głosowaniu tajnym wg zasad jak dla 

wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3. Wniosek określony § 25 ust. 1, pkt a, powinien zawierać 

uzasadnienie oraz listę z podpisami mieszkańców 

sołectwa o następujących rubrykach: nazwisko i imię, 

adres zamieszkania, PESEL, własnoręczny podpis.

4. Wójt po sprawdzeniu poprawności formalnej wniosku 

zwołuje Zebranie Wiejskie w terminie do 1 miesiąca 

od daty wpływu wniosku.

5. Uchwała w sprawie odwołania z pełnionej funkcji 

podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego 

w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga 

bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.

6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że 

zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwionych 

przyczyn mimo prawidłowego powiadomienia o 

zebraniu.

§ 26

1. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu 

Sołtysa, członka Rady Sołeckiej, Wójt Gminy zarządza 

wybory przedterminowe lub uzupełniające w terminie 

1 miesiąca od daty odwołania lub wygaśnięcia 

mandatu.

2. Wybory przedterminowe lub uzupełniające odbywają 

się na zasadach określonym w niniejszym Statucie.

§ 27

Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, wybra-

nych w wyborach w trybie § 26 trwa do zakończenia 

kadencji Rady Gminy.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale 

stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województw.

DZIAŁ VI

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNE-

GO I GOSPODARKI FINANSOWEJ SOŁECTWA

§ 29

1. Rada Gminy określa zasady przekazywania sołectwu 

składników mienia, na podstawie których Wójt Gminy 

przekaże mienie w zarząd sołectwa.

2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem 

korzystanie z mienia komunalnego oddanego w 

zarząd powierniczy mogą w każdym czasie skutkować 

rozwiązaniem zarządu.

§ 30

Mienie komunalne przekazywane jest sołectwu, po 

uzyskaniu opinii organów sołectwa.

§ 31

Dochodami sołectwa są:

- środki wydzielane corocznie w budżecie Gminy na 

realizację zadań sołectwa,

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,
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- dochody z majątku przekazanego w zarząd sołectwu.

§ 32

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową z 

zachowaniem przepisów o finansach publicznych.

2. Plan finansowo – rzeczowy podlega zatwierdzeniu 

przez Zebranie Wiejskie w nieprzekraczalnym terminie 

do czterech miesięcy po zatwierdzeniu budżetu 

Gminy.

3. Zmiany w planie rzeczowo – finansowym są 

dokonywane przez Zebranie Wiejskie lub z jego 

upoważnienia przez Radę Sołecką.

4. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi 

Urząd Gminy.

§ 33

1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada 

Sołtys i Rada Sołecka; działalność w tym zakresie 

podlega ocenie przez Zebranie Wiejskie.

2. Nieprzyjęcie sprawozdania finansowego przez 

Zebranie Wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o 

odwołanie tych organów.

DZIAŁ VII

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 34

1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na 

podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, 

rzetelności i gospodarności.

2. Środki finansowe przyznane sołectwu są wydatkowane 

na zadania określone przez zebranie wiejskie i ujęte w 

budżecie Gminy.

3. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada 

Gminy i Wójt Gminy.

4. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodności korzystania z 

mienia komunalnego oddanego w zarząd powierniczy 

oraz rozliczenia finansowego dzierżawy mienia na 

rzecz innego podmiotu.

§ 35

1. Organy wykonawcze gminy i podporządkowane 

gminie jednostki organizacyjne są zobowiązane 

ustosunkować się do uchwał i opinii organów 

sołectwa udzielając odpowiedzi zgodnie z kodeksem 

postępowania administracyjnego.

2. Wójt Gminy, jeżeli uzna, że uchwały i opinie organów 

sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im 

kompetencji lub są sprzeczne z prawem -  wstrzymuje 

ich realizację.

3. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Wójta 

Gminy na postępowanie określone w ust. 1-2, gdy 

narusza on istotne interesy mieszkańców.

4. Wójt Gminy badając sprzeciw może:

- uznać jego zasadność,

- w razie nieuwzględnienia sprzeciwu podjąć zarzą-

dzenie o wstrzymaniu rozstrzygnięcia określonego 

w ust. 1-2 i wnieść sprawę pod obrady Rady Gminy, 

której uchwała ostatecznie rozstrzyga sprawę.

DZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

Wójt Gminy prowadzi akta sołectwa. Z aktami sołec-

twa mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy mieszkańcy 

sołectwa.

§ 37

Zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały przez 

Radę Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub Wójta 

Gminy.

§ 38

Niniejszy statut wchodzi w życie z datą wejścia w życie 

uchwały Rady Gminy o nadaniu statutów.
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STATUT SOŁECTWA FUNKA

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy tworzoną 

przez Radę Gminy Chojnice w drodze uchwały na 

zasadach określonych w Statucie Gminy.

2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami 

obowiązujących przepisów, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-

nym,

- Statutu Gminy Chojnice,

- niniejszego statutu.

§ 2

1. Teren działania sołectwa FUNKA obejmuje obszar i 

mieszkańców miejscowości: Funka. Bachorze, Stary 

Młyn.

2. Położenie oraz obszar sołectwa przedstawia mapa 

stanowiąca załącznik do niniejszego statutu.

3. Siedzibą sołectwa Funka jest miejsce urzędowania 

Sołtysa.

§ 3

1. Organami sołectwa są:

- Sołtys - jako organ wykonawczy.

- Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtysa w jego pracy wspomaga Rada Sołecka.

3. Sołtys przewodniczy Radzie Sołeckiej.

4. Przez używanie w dalszej części statutu określenia 

„Zebranie Wiejskie” należy rozumieć „zebranie 

mieszkańców sołectwa”.

§ 4

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 

mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wybor-

cze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego określa się 

według ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W Zebraniu 

Wiejskim mają prawo uczestniczyć bez prawa głosu inne 

osoby związane z sołectwem, a nieposiadające czynnego 

prawa wyborczego.

DZIAŁ II

ZADANIA SOŁECTWA I KOMPETENCJE ZEBRANIA 

WIEJSKIEGO

§ 5

Do zadań sołectwa należy dążenie do zaspokajania 

podstawowych potrzeb mieszkańców w szczególności:

1) Organizowanie samopomocy mieszkańców i 

wspólnych prac na rzecz sołectwa.

2) Działanie na rzecz rozwoju oświaty i wychowania, 

umocnienia rodziny, kultury życia rodzinnego oraz 

wychowania w rodzinie.

3) Organizowanie różnych form opieki społecznej 

oraz pomocy sąsiedzkiej, w tym również dla 

niepełnosprawnych mieszkańców pozbawionych 

pomocy z zewnątrz za ich zgodą i w porozumieniu z 

nimi.

4) Podejmowanie samodzielnie, a także w porozumieniu z 

organami szkoły działań zmierzających do zapewnienia 

opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieciom i 

młodzieży.

5) Działanie na rzecz przestrzegania prawa i porządku 

publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

6) Troska o zieleń i środowisko naturalne.

7) Podejmowanie inicjatyw mających charakter 

integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy.

8) Wspomaganie gminy w realizacji jej zadań.

9) Gospodarowanie przekazanym mieniem w granicach 

zgodnych z przeznaczeniem tego mienia.

§ 6

Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należą wszyst-

kie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego 

organizację, strukturę i granice, niezastrzeżone do kom-

petencji innych organów.

§ 7

Zebranie Wiejskie z zastrzeżeniem obowiązujących 

przepisów prawa, ma prawo do opiniowania i decydo-

wania w następujących sprawach:

1) Użytkowania lub innych praw rzeczowych i 

majątkowych związanych z gospodarowaniem 

przekazanym mieniem.

2) Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, ich odwołania oraz 

przyjmowania rezygnacji z pełnienia funkcji Sołtysa 

oraz członka Rady Sołeckiej.

3) Prowadzenia zwykłego zarządu mieniem komunalnym 

przekazywanym sołectwu.

4) Rozdziału środków finansowych będących w jego 

dyspozycji.

5) Podejmowania czynów społecznych.

6) Podejmowania uchwał w sprawie wystąpienia do Wójta 

Gminy o wykonywanie przez sołectwo niektórych 

zadań własnych gminy na obszarze sołectwa.

7) Uchwalania programów działania.

8) Przyjmowania od Sołtysa i Rady Sołeckiej rocznego 

sprawozdania z wykonania zadań sołectwa za 

poprzedni rok.

§ 8

Zebranie Wiejskie stanowi o innych sprawach dotyczą-

cych sołectwa w ramach obowiązujących przepisów.

DZIAŁ III

KOMPETENCJE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 9

Do kompetencji Sołtysa należy:

1) Reprezentuje sołectwo na zewnątrz.

2) Prowadzi dokumentację sołectwa.

3) Przewodniczy Radzie Sołeckiej.

4) Zwołuje i organizuje zebrania wiejskie oraz prze-

wodniczy ich obradom; Sołtys może upoważnić inną 

osobę do prowadzenia zebrania.

5) Realizuje uchwały organów gminy, Zebrania Wiej-

skiego i Rady Sołeckiej w odniesieniu do sołectwa.

6) Prowadzi zarząd, administrację i gospodarkę skład-

nikami mienia, w tym środkami finansowymi, które 

gmina przekazała sołectwu do korzystania oraz 

akceptuje dokumenty z tym związane.

7) Opiniuje wnioski mieszkańców o ulgi lub umorzenia 

podatkowe, po uzgodnieniu z Radą Sołecką, gdy o 

taką opinię wystąpi Wójt Gminy.

8) Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a także w razie 

potrzeb w pracach jej organów bez prawa do głoso-

wania.

9) Organizuje i koordynuje inicjatywy mające na celu 

poprawę warunków życia społeczności sołeckiej.

10) Składa coroczne sprawozdania ze swej działalności 

na zebraniu wiejskim.
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11) Wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy 

ogólnie obowiązujących przepisów, m.in. w zakresie 

obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa nie-

których podatków i opłat, informuje Wójta Gminy o 

klęskach żywiołowych.

12) Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym.

13) Na zasadach ustalonych przez Radę Gminy, Sołtyso-

wi przysługują diety.

§ 10

Do zadań Rady Sołeckiej należy pomoc Sołtysowi w 

prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa, a w szcze-

gólności:

1) Inicjowanie i przygotowywanie zebrań wiejskich i 

sporządzanie projektów uchwał tych zebrań.

2) Zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców 

w sprawach sołectwa.

3) Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia 

środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa 

w ramach upoważnienia zebrania wiejskiego.

4) Inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac 

możliwych do wykonania ze środków własnych 

sołectwa przyznanych przez Radę Gminy w ramach 

budżetu Gminy i zachowaniu zasad określonych przez 

ustawę o finansach publicznych.

5) Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla 

sołectwa i jego mieszkańców.

6) Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej 

jeden raz w kwartale, na które Sołtys zaprasza radnych 

z danego okręgu wyborczego, jak również inne osoby 

mające wpływ na rozwiązywanie lokalnych problemów 

sołectwa.

DZIAŁ IV

ZASADY ZWOŁYWANIA I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJ-

SKIEGO

§ 11

1. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem przepisów działu 

V, zwołuje Sołtys:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców 

uprawnionych do udziału w zebraniu,

c) na wniosek Rady Sołeckiej,

d) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.

2. W razie niezwołania w wyznaczonym terminie 

Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, Zebranie zwołuje 

Wójt Gminy.

3. Zebranie Wiejskie może być zwołane również przez 

Wójta.

4. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę istniejących 

potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

5. Zebranie Wiejskie powinno być zwołane najpóźniej w 

terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. O zebraniu wiejskim mieszkańcy powinni być 

powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego 

terminem. Zawiadomienie powinno zawierać: 

informację na czyj wniosek zebranie jest organizowane, 

dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania, 

podanie proponowanego porządku obrad oraz  

projektów uchwał.

§ 12

1. O ile przepisy nie stanowią inaczej:

- dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego 

niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 upraw-

nionych mieszkańców sołectwa,

- uchwały zapadają jawnie, zwykłą większością 

głosów, z wyjątkiem wypadków określonych w 

ustawach.

2. W razie braku w/w quorum zebranie odbywa się w 

drugim terminie po upływie 30 minut od pierwszego 

terminu zebrania. Podjęte wówczas rozstrzygnięcia są 

ważne bez względu na ilość mieszkańców obecnych 

na zebraniu.

3. Zebranie Wiejskie może postanowić, że uchwały będą 

podejmowane w głosowaniu tajnym.

4. Głosowanie tajne przeprowadza powołana przez 

Zebranie Wiejskie Komisja Skrutacyjna w składzie co 

najmniej 3 osób, przy pomocy kart do głosowania.

5. Karty do głosowania winny być opatrzone pieczęcią 

Sołectwa.

§ 13

1. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 19 prowadzi 

Sołtys lub na jego wniosek inna osoba posiadająca 

czynne prawo wyborcze.

2. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić 

zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił 

upoważnienia innej osobie, obradom Zebrania 

Wiejskiego przewodniczy osoba wybrana przez 

Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym.

3. W porządku obrad każdego zebrania powinno 

znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał, 

wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które składa 

Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.

§ 14

W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie 

Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków 

i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać 

udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których doty-

czą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

§ 15

1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, 

który spisuje wyznaczona przez Sołtysa osoba lub 

pracownik Urzędu Gminy.

2. Protokół powinien zawierać:

- datę zebrania, miejsce, oraz czas trwania zebra-

nia,

- liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, 

stwierdzenie jego prawomocności,

- nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich 

stanowisk,

- zatwierdzony porządek obrad,

- sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wnio-

sków z poprzedniego zebrania,

- przebieg obrad, streszczenie przemówień i dysku-

sji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych 

wniosków,

- podjęte na zebraniu uchwały,

- podpis prowadzącego zebranie wiejskie i protoko-

lanta.

3. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały 

arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem 

każdego roku kalendarzowego.

§ 16

1. Protokół powinien być przekazany Wójtowi Gminy w 

terminie 7 dni po odbyciu zebrania.

2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego 

uchwały Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom 

organizacyjnym.

3. Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawo wglądu do 

protokołu, robienia z niego notatek oraz wyciągów.
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DZIAŁ V

WYBÓR I ODWOŁANIE SOŁTYSA, CZŁONKÓW RADY 

SOŁECKIEJ

§ 17

1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 

okres kadencji Rady Gminy w Chojnicach.

2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w 

terminie 4 miesięcy od dnia wyborów do Rady Gminy 

w Chojnicach.

3. Po upływie kadencji Rady Gminy w Chojnicach, Sołtys 

i Rada Sołecka sprawują swoje funkcje do czasu 

objęcia funkcji przez nowo wybrane władze  

Sołectwa, zgodnie z ust. 2.

§ 18

1. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może być 

wybrany mieszkaniec sołectwa posiadający czynne i 

bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

2. Rada Sołecka liczy od 3 do 5 osób.

3. O liczbie członków Rady Sołeckiej decyduje Zebranie 

Wiejskie, na którym dokonywany jest wybór organów 

Sołectwa.

§ 19

1. Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady 

Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy w terminie do 4 miesięcy 

po upływie ich kadencji.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 

Sołtysa, Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy w formie 

obwieszczenia, w którym określa miejsce, dzień i 

godzinę Zebrania Wiejskiego.

3. Wójt Gminy, bądź upoważniona przez niego 

osoba dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego 

prawomocność, następnie wyznacza przewodniczącego 

zebrania, który dalej prowadzi obrady.

4. Obwieszczenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla 

wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podaje się 

do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej 

na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

5. Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba 

uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz 

nadzoruje przestrzeganie statutu sołectwa.

§ 20

1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady 

Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest 

osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców  

uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym 

nie uczestniczy 1/5 stałych mieszkańców sołectwa 

uprawnionych do głosowania wybór Sołtysa i Rady 

Sołeckiej przeprowadza się w następnym terminie 

na następnym zebraniu lub w tym samym dniu po 

upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania bez 

względu na ilość osób uczestniczących.

3. Informacja o drugim terminie zebrania winna być 

podana w obwieszczeniu o zwołaniu zebrania 

wiejskiego.

4. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych 

do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie 

dokumentacji Ewidencji Ludności Urzędu Gminy.

5. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza się 

wybory postanawia o obowiązku podpisania listy 

obecności przez uczestników zebrania uprawnionych 

do głosowania.

§ 21

1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie 

co najmniej 3 osób, wybrana w głosowaniu jawnym 

spośród uprawnionych do głosowania uczestników 

zebrania.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 

na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, 

zstępny, rodzeństwo, małżonek zstępnych lub 

przysposobionych kandydata na sołtysa lub członka 

rady sołeckiej.

4. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

a) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) ustalenie wyników wyborów,

d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,

e) ogłoszenie wyników wyborów.

5. Protokoły podpisują członkowie Komisji oraz 

Przewodniczący zebrania, które stanowią załączniki 

do protokołu Zebrania Wiejskiego.

§ 22

1. Wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 

odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 

kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania.

3. Kandydatem na Sołtysa nie może być osoba karana za 

przestępstwo umyślne lub popełnione z chęci zysku.

4. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór 

Sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej.

5. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa 

głosują kartkami opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy w 

Chojnicach z wypisanymi nazwiskami kandydatów.

6. Nieważne są głosy na kartkach:

1) Całkowicie przedartych,

2) innych niż ustalone w ust. 5,

3) na których pozostawiono więcej kandydatów niż 

miejsc do obsadzenia.

7. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 

który otrzymał największą liczbę głosów, jednak nie 

mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów.

8. W wypadku niespełnienia przez żadnego z kandy-

datów określonego wyżej wymogu, przeprowadza 

się ponowne głosowanie umieszczając na kartce do 

głosowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym 

głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów.

9. W razie gdy w wyniku ponownego głosowania obaj 

kandydaci otrzymali tę samą liczbę głosów – głoso-

wanie się powtarza.

10. Po dokonaniu wyboru Sołtysa, Sołtys w pierwszej 

kolejności korzysta z prawa przedstawienia kandy-

datów do Rady Sołeckiej.

11. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się te 

osoby, które otrzymują największą liczbę głosów, 

przy równej ilości głosów, głosowanie się powtarza 

umieszczając na kartce do głosowania osoby z równą 

ilością głosów.

§ 23

Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-

kiej następuje na skutek:

1) Złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnienia 

funkcji,

2) Utraty prawa wybieralności,

3) Śmierci.

§ 24

1. W przypadkach określonych w § 23 ust. 1, 2 

wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie w 

drodze uchwały.
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2. Wybory uzupełniające mogą odbywać się na tym 

samym zebraniu, na którym Zebranie Wiejskie 

stwierdza wygaśnięcie mandatu.

§ 25

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 

odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być 

odwołani przez zebranie przed upływem kadencji na 

pisemny wniosek mieszkańców posiadających czynne 

prawo wyborcze – wraz z uzasadnieniem:

a) co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do 

udziału w zebraniu,

b) Wójta Gminy, jeżeli nie wykonują swych obowiąz-

ków, naruszają postanowienia statutu i uchwał 

zebrań wiejskich.

2. Odwołanie z funkcji Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

następuje w głosowaniu tajnym wg zasad jak dla 

wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3. Wniosek określony § 25 ust. 1, pkt a, powinien zawierać 

uzasadnienie oraz listę z podpisami mieszkańców 

sołectwa o następujących rubrykach: nazwisko i imię, 

adres zamieszkania, PESEL, własnoręczny podpis.

4. Wójt po sprawdzeniu poprawności formalnej wniosku 

zwołuje Zebranie Wiejskie w terminie do 1 miesiąca 

od daty wpływu wniosku.

5. Uchwała w sprawie odwołania z pełnionej funkcji 

podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego 

w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga 

bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.

6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że 

zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwionych 

przyczyn mimo prawidłowego powiadomienia o 

zebraniu.

§ 26

1. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu 

Sołtysa, członka Rady Sołeckiej, Wójt Gminy zarządza 

wybory przedterminowe lub uzupełniające w terminie 

1 miesiąca od daty odwołania lub wygaśnięcia 

mandatu.

2. Wybory przedterminowe lub uzupełniające odbywają 

się na zasadach określonym w niniejszym Statucie.

§ 27

Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, wybra-

nych w wyborach w trybie § 26 trwa do zakończenia 

kadencji Rady Gminy.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale 

stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województw.

DZIAŁ VI

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNE-

GO I GOSPODARKI FINANSOWEJ SOŁECTWA

§ 29

1. Rada Gminy określa zasady przekazywania sołectwu 

składników mienia, na podstawie których Wójt Gminy 

przekaże mienie w zarząd sołectwa.

2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem 

korzystanie z mienia komunalnego oddanego w 

zarząd powierniczy mogą w każdym czasie skutkować 

rozwiązaniem zarządu.

§ 30

Mienie komunalne przekazywane jest sołectwu, po 

uzyskaniu opinii organów sołectwa.

§ 31

Dochodami sołectwa są:

- środki wydzielane corocznie w budżecie Gminy na 

realizację zadań sołectwa,

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,

- dochody z majątku przekazanego w zarząd sołectwu.

§ 32

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową z 

zachowaniem przepisów o finansach publicznych.

2. Plan finansowo – rzeczowy podlega zatwierdzeniu 

przez Zebranie Wiejskie w nieprzekraczalnym terminie 

do czterech miesięcy po zatwierdzeniu  

budżetu Gminy.

3. Zmiany w planie rzeczowo – finansowym są 

dokonywane przez Zebranie Wiejskie lub z jego 

upoważnienia przez Radę Sołecką.

4. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi 

Urząd Gminy.

§ 33

1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada 

Sołtys i Rada Sołecka; działalność w tym zakresie 

podlega ocenie przez Zebranie Wiejskie.

2. Nieprzyjęcie sprawozdania finansowego przez 

Zebranie Wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o 

odwołanie tych organów.

DZIAŁ VII

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 34

1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na 

podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, 

rzetelności i gospodarności.

2. Środki finansowe przyznane sołectwu są wydatkowane 

na zadania określone przez zebranie wiejskie i ujęte w 

budżecie Gminy.

3. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada 

Gminy i Wójt Gminy.

4. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodności korzystania z 

mienia komunalnego oddanego w zarząd powierniczy 

oraz rozliczenia finansowego dzierżawy mienia na 

rzecz innego podmiotu.

§ 35

1. Organy wykonawcze gminy i podporządkowane 

gminie jednostki organizacyjne są zobowiązane 

ustosunkować się do uchwał i opinii organów  

sołectwa udzielając odpowiedzi zgodnie z kodeksem 

postępowania administracyjnego.

2. Wójt Gminy, jeżeli uzna, że uchwały i opinie organów 

sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im 

kompetencji lub są sprzeczne z prawem -  wstrzymuje 

ich realizację.

3. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Wójta 

Gminy na postępowanie określone w ust. 1-2, gdy 

narusza on istotne interesy mieszkańców.

4. Wójt Gminy badając sprzeciw może:

- uznać jego zasadność,

- w razie nieuwzględnienia sprzeciwu podjąć zarzą-

dzenie o wstrzymaniu rozstrzygnięcia określonego 

w ust. 1-2 i wnieść sprawę pod obrady  

 Rady Gminy, której uchwała ostatecznie rozstrzyga 

sprawę.
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DZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

Wójt Gminy prowadzi akta sołectwa. Z aktami sołec-

twa mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy mieszkańcy 

sołectwa.

§ 37

Zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały przez 

Radę Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub Wójta 

Gminy.

§ 38

Niniejszy statut wchodzi w życie z datą wejścia w życie 

uchwały Rady Gminy o nadaniu statutów.

Załącznik nr 2.1

do uchwały nr XLII/620/10

Rady Gminy w Chojnicach

  z dnia 10 listopada 2010 r.
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 UCHWAŁA Nr XLII/621/10

Rady Gminy w Chojnicach

 z dnia 10 listopada 2010 r.

 w sprawie podziału sołectwa Zbeniny na sołectwo Zbeniny i sołectwo Klosnowo oraz nadania statutów dla sołec-

twa Klosnowo i Zbeniny.

Na podstawie art. 5, art. 18 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 

40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 1 Statutu Gminy 

Chojnice z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz.Urz. Nr 20 poz. 

197) z inicjatywy mieszkańców miejscowości Klosnowo 

i po przeprowadzeniu konsultacji.

Tytuł I

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się sołectwo Klosnowo.

2. Obszar sołectwa Klosnowo, w skład którego wchodzą 

miejscowości Klosnowo i Józefowo wydziela się z 

obszaru dotychczasowego sołectwa Zbeniny. Granice 

obszaru sołectwa Klosnowo i Zbeniny określają 

Statuty Sołectw.

3. Nadaje się sołectwom Klosnowo i Zbeniny Statuty 

w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej 

uchwały.

§ 2

Traci moc Statut Sołectwa Zbeniny stanowiący załącz-

nik nr 31 do uchwały Nr XI/115/2003 Rady Gminy Choj-

nice z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia 

Statutów Sołectw Gminy Chojnice (Dz.Urz. Woj. Pom. z 

2004 r. Nr 1, poz. 1).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Chojnice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodniczący 

Rady Gminy

Tadeusz Stelmaszyk

   Załącznik nr 1

   do uchwały nr XLII/621/10

   Rady Gminy w Chojnicach

     z dnia 10 listopada 2010 r.

STATUT SOŁECTWA KLOSNOWO

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy tworzoną 

przez Radę Gminy Chojnice w drodze uchwały na 

zasadach określonych w Statucie Gminy.

2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami 

obowiązujących przepisów, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-

nym,

- Statutu Gminy Chojnice,

- niniejszego statutu.

§ 2

1. Teren działania sołectwa KLOSNOWO obejmuje obszar 

i mieszkańców miejscowości: Klosnowo, Józefowo.

2. Położenie oraz obszar sołectwa przedstawia mapa 

stanowiąca załącznik do niniejszego statutu.

3. Siedzibą sołectwa Klosnowo jest miejsce urzędowania 

Sołtysa.

§ 3

1. Organami sołectwa są:

- Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

- Sołtys - jako organ wykonawczy.

2. Sołtysa w jego pracy wspomaga Rada Sołecka.

3. Sołtys przewodniczy Radzie Sołeckiej.

4. Przez używanie w dalszej części statutu określenia 

„Zebranie Wiejskie” należy rozumieć „zebranie 

mieszkańców sołectwa”.

§ 4

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 

mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wybor-

cze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego określa się 

według ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W Zebraniu 

Wiejskim mają prawo uczestniczyć bez prawa głosu inne 

osoby związane z sołectwem, a nieposiadające czynnego 

prawa wyborczego.

DZIAŁ II

ZADANIA SOŁECTWA I KOMPETENCJE ZEBRANIA 

WIEJSKIEGO

§ 5

Do zadań sołectwa należy dążenie do zaspokajania 

podstawowych potrzeb mieszkańców w szczególności:

1) Organizowanie samopomocy mieszkańców i 

wspólnych prac na rzecz sołectwa.

2) Działanie na rzecz rozwoju oświaty i wychowania, 

umocnienia rodziny, kultury życia rodzinnego oraz 

wychowania w rodzinie.

3) Organizowanie różnych form opieki społecznej 

oraz pomocy sąsiedzkiej, w tym również dla 

niepełnosprawnych mieszkańców pozbawionych 

pomocy z zewnątrz za ich zgodą i w porozumieniu z 

nimi.

4) Podejmowanie samodzielnie, a także w porozumieniu z 

organami szkoły działań zmierzających do zapewnienia 

opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieciom i 

młodzieży.

5) Działanie na rzecz przestrzegania prawa i porządku 

publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

6) Troska o zieleń i środowisko naturalne.

7) Podejmowanie inicjatyw mających charakter 

integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy.

8) Wspomaganie gminy w realizacji jej zadań.

9) Gospodarowanie przekazanym mieniem w granicach 

zgodnych z przeznaczeniem tego mienia.

§ 6

Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należą wszyst-
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kie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego 

organizację, strukturę i granice, niezastrzeżone do kom-

petencji innych organów.

§ 7

Zebranie Wiejskie z zastrzeżeniem obowiązujących 

przepisów prawa, ma prawo do opiniowania i decydo-

wania w następujących sprawach:

1) Użytkowania lub innych praw rzeczowych i 

majątkowych związanych z gospodarowaniem 

przekazanym mieniem.

2) Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, ich odwołania oraz 

przyjmowania rezygnacji z pełnienia funkcji Sołtysa 

oraz członka Rady Sołeckiej.

3) Prowadzenia zwykłego zarządu mieniem komunalnym 

przekazywanym sołectwu.

4) Rozdziału środków finansowych będących w jego 

dyspozycji.

5) Podejmowania czynów społecznych.

6) Podejmowania uchwał w sprawie wystąpienia do Wójta 

Gminy o wykonywanie przez sołectwo niektórych 

zadań własnych gminy na obszarze sołectwa.

7) Uchwalania programów działania.

8) Przyjmowania od Sołtysa i Rady Sołeckiej rocznego 

sprawozdania z wykonania zadań sołectwa za 

poprzedni rok.

§ 8

Zebranie Wiejskie stanowi o innych sprawach dotyczą-

cych sołectwa w ramach obowiązujących przepisów.

DZIAŁ III

KOMPETENCJE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 9

Do kompetencji Sołtysa należy:

1) Reprezentuje sołectwo na zewnątrz.

2) Prowadzi dokumentację sołectwa.

3) Przewodniczy Radzie Sołeckiej.

4) Zwołuje i organizuje zebrania wiejskie oraz prze-

wodniczy ich obradom; Sołtys może upoważnić inną 

osobę do prowadzenia zebrania.

5) Realizuje uchwały organów gminy, Zebrania Wiej-

skiego i Rady Sołeckiej w odniesieniu do sołectwa.

6) Prowadzi zarząd, administrację i gospodarkę skład-

nikami mienia, w tym środkami finansowymi, które 

gmina przekazała sołectwu do korzystania oraz 

akceptuje dokumenty z tym związane.

7) Opiniuje wnioski mieszkańców o ulgi lub umorzenia 

podatkowe, po uzgodnieniu z Radą Sołecką, gdy o 

taką opinię wystąpi Wójt Gminy.

8) Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a także w razie 

potrzeb w pracach jej organów bez prawa do głoso-

wania.

9) Organizuje i koordynuje inicjatywy mające na celu 

poprawę warunków życia społeczności sołeckiej.

10) Składa coroczne sprawozdania ze swej działalności 

na zebraniu wiejskim.

11) Wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy 

ogólnie obowiązujących przepisów, m.in. w zakresie 

obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa nie-

których podatków i opłat, informuje Wójta Gminy o 

klęskach żywiołowych.

12) Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym.

13) Na zasadach ustalonych przez Radę Gminy, Sołtyso-

wi przysługują diety.

§ 10

Do zadań Rady Sołeckiej należy pomoc Sołtysowi w 

prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa, a w szcze-

gólności:

1) Inicjowanie i przygotowywanie zebrań wiejskich i 

sporządzanie projektów uchwał tych zebrań.

2) Zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców 

w sprawach sołectwa.

3) Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia 

środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa 

w ramach upoważnienia zebrania wiejskiego.

4) Inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac 

możliwych do wykonania ze środków własnych 

sołectwa przyznanych przez Radę Gminy w ramach 

budżetu Gminy i zachowaniu zasad określonych przez 

ustawę o finansach publicznych.

5) Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla 

sołectwa i jego mieszkańców.

6) Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej 

jeden raz w kwartale, na które Sołtys zaprasza radnych 

z danego okręgu wyborczego, jak również inne osoby 

mające wpływ na rozwiązywanie lokalnych problemów 

sołectwa.

DZIAŁ IV

ZASADY ZWOŁYWANIA I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJ-

SKIEGO

§ 11

1. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem przepisów działu 

V, zwołuje Sołtys:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców 

uprawnionych do udziału w zebraniu,

c) na wniosek Rady Sołeckiej,

d) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.

2. W razie niezwołania w wyznaczonym terminie 

Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, Zebranie zwołuje 

Wójt Gminy.

3. Zebranie Wiejskie może być zwołane również przez 

Wójta.

4. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę istniejących 

potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

5. Zebranie Wiejskie powinno być zwołane najpóźniej w 

terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. O zebraniu wiejskim mieszkańcy powinni być 

powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego 

terminem. Zawiadomienie powinno zawierać: 

informację na czyj wniosek zebranie jest organizowane, 

dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania, 

podanie proponowanego porządku obrad oraz 

projektów uchwał.

§ 12

1. O ile przepisy nie stanowią inaczej:

- uchwały zapadają jawnie, zwykłą większością 

głosów, z wyjątkiem wypadków określonych w 

ustawach.

- dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego 

niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 upraw-

nionych mieszkańców sołectwa,

2. W razie braku w/w quorum zebranie odbywa się w 

drugim terminie po upływie 30 minut od pierwszego 

terminu zebrania. Podjęte wówczas rozstrzygnięcia są 

ważne bez względu na ilość mieszkańców obecnych 

na zebraniu.

3. Zebranie Wiejskie może postanowić, że uchwały będą 

podejmowane w głosowaniu tajnym.
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4. Głosowanie tajne przeprowadza powołana przez 

Zebranie Wiejskie Komisja Skrutacyjna w składzie co 

najmniej 3 osób, przy pomocy kart do głosowania.

5. Karty do głosowania winny być opatrzone pieczęcią 

Sołectwa.

§ 13

1. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 19 prowadzi 

Sołtys lub na jego wniosek inna osoba posiadająca 

czynne prawo wyborcze.

2. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić 

zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił 

upoważnienia innej osobie, obradom Zebrania 

Wiejskiego przewodniczy osoba wybrana przez 

Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym.

3. W porządku obrad każdego zebrania powinno 

znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał, 

wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które składa 

Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.

§ 14

W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie 

Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków 

i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać 

udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których doty-

czą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

§ 15

1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, 

który spisuje wyznaczona przez Sołtysa osoba lub 

pracownik Urzędu Gminy.

2. Protokół powinien zawierać:

- datę zebrania, miejsce, oraz czas trwania zebra-

nia,

- liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, 

stwierdzenie jego prawomocności,

- nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich 

stanowisk,

- zatwierdzony porządek obrad,

- sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wnio-

sków z poprzedniego zebrania,

- przebieg obrad, streszczenie przemówień i dysku-

sji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych 

wniosków,

- podjęte na zebraniu uchwały,

- podpis prowadzącego zebranie wiejskie i protoko-

lanta.

3. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały 

arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem 

każdego roku kalendarzowego.

§ 16

1. Protokół powinien być przekazany Wójtowi Gminy w 

terminie 7 dni po odbyciu zebrania.

2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego 

uchwały Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom 

organizacyjnym.

3. Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawo wglądu do 

protokołu, robienia z niego notatek oraz wyciągów.

DZIAŁ V

WYBÓR I ODWOŁANIE SOŁTYSA, CZŁONKÓW RADY 

SOŁECKIEJ

§ 17

1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 

okres kadencji Rady Gminy w Chojnicach.

2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w 

terminie 4 miesięcy od dnia wyborów do Rady Gminy 

w Chojnicach.

3. Po upływie kadencji Rady Gminy w Chojnicach, Sołtys 

i Rada Sołecka sprawują swoje funkcje do czasu 

objęcia funkcji przez nowo wybrane władze Sołectwa, 

zgodnie z ust. 2.

§ 18

1. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może być 

wybrany mieszkaniec sołectwa posiadający czynne i 

bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

2. Rada Sołecka liczy od 3 do 5 osób.

3. O liczbie członków Rady Sołeckiej decyduje Zebranie 

Wiejskie, na którym dokonywany jest wybór organów 

Sołectwa.

§ 19

1. Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady 

Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy w terminie do 4 miesięcy 

po upływie ich kadencji.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 

Sołtysa, Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy w formie 

obwieszczenia, w którym określa miejsce, dzień i 

godzinę Zebrania Wiejskiego.

3. Wójt Gminy, bądź upoważniona przez niego 

osoba dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza 

jego prawomocność ,  następnie  wyznacza 

przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi 

obrady.

4. Obwieszczenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla 

wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podaje się 

do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej 

na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

5. Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba 

uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz 

nadzoruje przestrzeganie statutu sołectwa.

§ 20

1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady 

Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest 

osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców  

uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym 

nie uczestniczy 1/5 stałych mieszkańców sołectwa 

uprawnionych do głosowania wybór Sołtysa i Rady 

Sołeckiej przeprowadza się w następnym terminie 

na następnym zebraniu lub w tym samym dniu po 

upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania bez 

względu na ilość osób uczestniczących.

3. Informacja o drugim terminie zebrania winna być 

podana w obwieszczeniu o zwołaniu zebrania 

wiejskiego.

4. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych 

do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie 

dokumentacji Ewidencji Ludności Urzędu Gminy.

5. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza się 

wybory postanawia o obowiązku podpisania listy 

obecności przez uczestników zebrania uprawnionych 

do głosowania.

§ 21

1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie 

co najmniej 3 osób, wybrana w głosowaniu jawnym 

spośród uprawnionych do głosowania uczestników 

zebrania.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 

na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, 

zstępny, rodzeństwo, małżonek zstępnych lub 

przysposobionych kandydata na sołtysa lub członka 
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rady sołeckiej.

4. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

a) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) ustalenie wyników wyborów,

d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,

e) ogłoszenie wyników wyborów.

5. Protokoły podpisują członkowie Komisji oraz 

Przewodniczący zebrania, które stanowią załączniki 

do protokołu Zebrania Wiejskiego.

§ 22

1. Wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 

odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 

kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania.

3. Kandydatem na Sołtysa nie może być osoba karana za 

przestępstwo umyślne lub popełnione z chęci zysku.

4. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór 

Sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej.

5. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa 

głosują kartkami opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy w 

Chojnicach z wypisanymi nazwiskami kandydatów.

6. Nieważne są głosy na kartkach:

1) całkowicie przedartych,

2) innych niż ustalone w ust. 5,

3) na których pozostawiono więcej kandydatów niż 

miejsc do obsadzenia.

7. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 

który otrzymał największą liczbę głosów, jednak nie 

mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów.

8. W wypadku niespełnienia przez żadnego z kandy-

datów określonego wyżej wymogu, przeprowadza 

się ponowne głosowanie umieszczając na kartce do 

głosowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym 

głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów.

9. W razie gdy w wyniku ponownego głosowania obaj 

kandydaci otrzymali tę samą liczbę głosów – głoso-

wanie się powtarza.

10. Po dokonaniu wyboru Sołtysa, Sołtys w pierwszej 

kolejności korzysta z prawa przedstawienia kandy-

datów do Rady Sołeckiej.

11. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się te 

osoby, które otrzymują największą liczbę głosów, 

przy równej ilości głosów, głosowanie się powtarza 

umieszczając na kartce do głosowania osoby z równą 

ilością głosów.

§ 23

Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-

kiej następuje na skutek:

1. Złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnienia 

funkcji,

2. Utraty prawa wybieralności,

3. Śmierci.

§ 24

1. W przypadkach określonych w § 23 ust. 1, 2 

wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie w 

drodze uchwały.

2. Wybory uzupełniające mogą odbywać się na tym 

samym zebraniu, na którym Zebranie Wiejskie 

stwierdza wygaśnięcie mandatu.

§ 25

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 

odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być 

odwołani przez zebranie przed upływem kadencji na 

pisemny wniosek mieszkańców posiadających czynne 

prawo wyborcze – wraz z uzasadnieniem:

a) Wójta Gminy, jeżeli nie wykonują swych obowiąz-

ków, naruszają postanowienia statutu i uchwał 

zebrań wiejskich.

b) Wójta Gminy, jeżeli nie wykonują swych obowiąz-

ków, naruszają postanowienia statutu i uchwał 

zebrań wiejskich.

2. Odwołanie z funkcji Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

następuje w głosowaniu tajnym wg zasad jak dla 

wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3. Wniosek określony § 25 ust. 1, pkt a, powinien zawierać 

uzasadnienie oraz listę z podpisami mieszkańców 

sołectwa o następujących rubrykach: nazwisko i imię, 

adres zamieszkania, PESEL, własnoręczny podpis.

4. Wójt po sprawdzeniu poprawności formalnej wniosku 

zwołuje Zebranie Wiejskie w terminie do 1 miesiąca 

od daty wpływu wniosku.

5. Uchwała w sprawie odwołania z pełnionej funkcji 

podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego 

w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga 

bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.

6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że 

zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwionych 

przyczyn mimo prawidłowego powiadomienia o 

zebraniu.

§ 26

1. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu 

Sołtysa, członka Rady Sołeckiej, Wójt Gminy zarządza 

wybory przedterminowe lub uzupełniające w terminie 

1 miesiąca od daty odwołania lub wygaśnięcia 

mandatu.

2. Wybory przedterminowe lub uzupełniające odbywają 

się na zasadach określonym w niniejszym Statucie.

§ 27

Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, wybra-

nych w wyborach w trybie § 26 trwa do zakończenia 

kadencji Rady Gminy.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale 

stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województw.

DZIAŁ VI

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNE-

GO I GOSPODARKI FINANSOWEJ SOŁECTWA

§ 29

1. Rada Gminy określa zasady przekazywania sołectwu 

składników mienia, na podstawie których Wójt Gminy 

przekaże mienie w zarząd sołectwa.

2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem 

korzystanie z mienia komunalnego oddanego w 

zarząd powierniczy mogą w każdym czasie skutkować 

rozwiązaniem zarządu.

§ 30

Mienie komunalne przekazywane jest sołectwu, po 

uzyskaniu opinii organów sołectwa.

§ 31

Dochodami sołectwa są:

- środki wydzielane corocznie w budżecie Gminy na 

realizację zadań sołectwa,

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,

- dochody z majątku przekazanego w zarząd sołectwu.
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§ 32

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową z 

zachowaniem przepisów o finansach publicznych.

2. Plan finansowo – rzeczowy podlega zatwierdzeniu 

przez Zebranie Wiejskie w nieprzekraczalnym terminie 

do czterech miesięcy po zatwierdzeniu budżetu 

Gminy.

3. Zmiany w planie rzeczowo – finansowym są 

dokonywane przez Zebranie Wiejskie lub z jego 

upoważnienia przez Radę Sołecką.

4. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi 

Urząd Gminy.

§ 33

1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada 

Sołtys i Rada Sołecka; działalność w tym zakresie 

podlega ocenie przez Zebranie Wiejskie.

2. Nieprzyjęcie sprawozdania finansowego przez 

Zebranie Wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o 

odwołanie tych organów.

DZIAŁ VII

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 34

1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na 

podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, 

rzetelności i gospodarności.

2. Środki finansowe przyznane sołectwu są wydatkowane 

na zadania określone przez zebranie wiejskie i ujęte w 

budżecie Gminy.

3. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada 

Gminy i Wójt Gminy.

4. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodności korzystania z 

mienia komunalnego oddanego w zarząd powierniczy 

oraz rozliczenia finansowego dzierżawy  

mienia na rzecz innego podmiotu.

§ 35

1. Organy wykonawcze gminy i podporządkowane 

gminie jednostki organizacyjne są zobowiązane 

ustosunkować się do uchwał i opinii organów  

sołectwa udzielając odpowiedzi zgodnie z kodeksem 

postępowania administracyjnego.

2. Wójt Gminy, jeżeli uzna, że uchwały i opinie organów 

sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im 

kompetencji lub są sprzeczne z prawem - wstrzymuje 

ich realizację.

3. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Wójta 

Gminy na postępowanie określone w ust. 1-2, gdy 

narusza on istotne interesy mieszkańców.

4. Wójt Gminy badając sprzeciw może:

- uznać jego zasadność,

- w razie nieuwzględnienia sprzeciwu podjąć zarzą-

dzenie o wstrzymaniu rozstrzygnięcia określonego 

w ust. 1-2 i wnieść sprawę pod obrady Rady Gminy, 

której uchwała ostatecznie rozstrzyga sprawę.

DZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

Wójt Gminy prowadzi akta sołectwa. Z aktami sołec-

twa mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy mieszkańcy 

sołectwa.

§ 37

Zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały przez 

Radę Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub Wójta 

Gminy.

§ 38

Niniejszy statut wchodzi w życie z datą wejścia w życie 

uchwały Rady Gminy o nadaniu statutów.
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STATUT SOŁECTWA ZBENINY

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy tworzoną 

przez Radę Gminy Chojnice w drodze uchwały na 

zasadach określonych w Statucie Gminy.

2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami 

obowiązujących przepisów, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-

nym,

- Statutu Gminy Chojnice,

- niniejszego statutu.

§ 2

1. Teren działania sołectwa ZBENINY obejmuje obszar i 

mieszkańców miejscowości: Zbeniny.

2. Położenie oraz obszar sołectwa przedstawia mapa 

stanowiąca załącznik do niniejszego statutu.

3. Siedzibą sołectwa jest miejscowość Zbeniny.

§ 3

1. Organami sołectwa są:

- Sołtys - jako organ wykonawczy.

- Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtysa w jego pracy wspomaga Rada Sołecka.

3. Sołtys przewodniczy Radzie Sołeckiej.

4. Przez używanie w dalszej części statutu określenia 

„Zebranie Wiejskie” należy rozumieć „zebranie 

mieszkańców sołectwa”.

§ 4

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 

mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wybor-

cze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego określa się 

według ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W Zebraniu 

Wiejskim mają prawo uczestniczyć bez prawa głosu inne 

osoby związane z sołectwem, a nieposiadające czynnego 

prawa wyborczego.

DZIAŁ II

ZADANIA SOŁECTWA I KOMPETENCJE ZEBRANIA 

WIEJSKIEGO

§ 5

Do zadań sołectwa należy dążenie do zaspokajania 

podstawowych potrzeb mieszkańców w szczególności:

1) Organizowanie samopomocy mieszkańców i 

wspólnych prac na rzecz sołectwa.

2) Działanie na rzecz rozwoju oświaty i wychowania, 

umocnienia rodziny, kultury życia rodzinnego oraz 

wychowania w rodzinie.

3) Organizowanie różnych form opieki społecznej 

oraz pomocy sąsiedzkiej, w tym również dla 

niepełnosprawnych mieszkańców pozbawionych 

pomocy z zewnątrz za ich zgodą i w porozumieniu z 

nimi.

4) Podejmowanie samodzielnie, a także w porozumieniu z 

organami szkoły działań zmierzających do zapewnienia 

opieki oraz organizowania czasu wolnego dzieciom i 

młodzieży.

5) Działanie na rzecz przestrzegania prawa i porządku 

publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

6) Troska o zieleń i środowisko naturalne.

7) Podejmowanie inicjatyw mających charakter 

integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy.

8) Wspomaganie gminy w realizacji jej zadań.

9) Gospodarowanie przekazanym mieniem w granicach 

zgodnych z przeznaczeniem tego mienia.

§ 6

Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należą wszyst-

kie sprawy dotyczące sołectwa mające wpływ na jego 

organizację, strukturę i granice, niezastrzeżone do kom-

petencji innych organów.

§ 7

Zebranie Wiejskie z zastrzeżeniem obowiązujących 

przepisów prawa, ma prawo do opiniowania i decydo-

wania w następujących sprawach:

1) Użytkowania lub innych praw rzeczowych i 

majątkowych związanych z gospodarowaniem 

przekazanym mieniem.

2) Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, ich odwołania oraz 

przyjmowania rezygnacji z pełnienia funkcji Sołtysa 

oraz członka Rady Sołeckiej.

3) Prowadzenia zwykłego zarządu mieniem komunalnym 

przekazywanym sołectwu.

4) Rozdziału środków finansowych będących w jego 

dyspozycji.

5) Podejmowania czynów społecznych.

6) Podejmowania uchwał w sprawie wystąpienia do Wójta 

Gminy o wykonywanie przez sołectwo niektórych 

zadań własnych gminy na obszarze sołectwa.

7) Uchwalania programów działania.

8) Przyjmowania od Sołtysa i Rady Sołeckiej rocznego 

sprawozdania z wykonania zadań sołectwa za 

poprzedni rok.

§ 8

Zebranie Wiejskie stanowi o innych sprawach dotyczą-

cych sołectwa w ramach obowiązujących przepisów.

DZIAŁ III

KOMPETENCJE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 9

Do kompetencji Sołtysa należy:

1) Reprezentuje sołectwo na zewnątrz.

2) Prowadzi dokumentację sołectwa.

3) Przewodniczy Radzie Sołeckiej.

4) Zwołuje i organizuje zebrania wiejskie oraz prze-

wodniczy ich obradom; Sołtys może upoważnić inną 

osobę do prowadzenia zebrania.

5) Realizuje uchwały organów gminy, Zebrania Wiej-

skiego i Rady Sołeckiej w odniesieniu do sołectwa.

6) Prowadzi zarząd, administrację i gospodarkę skład-

nikami mienia, w tym środkami finansowymi, które 

gmina przekazała sołectwu do korzystania oraz 

akceptuje dokumenty z tym związane.

7) Opiniuje wnioski mieszkańców o ulgi lub umorzenia 

podatkowe, po uzgodnieniu z Radą Sołecką, gdy o 

taką opinię wystąpi Wójt Gminy.

8) Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a także w razie 

potrzeb w pracach jej organów bez prawa do głoso-

wania.

9) Organizuje i koordynuje inicjatywy mające na celu 

poprawę warunków życia społeczności sołeckiej.

10) Składa coroczne sprawozdania ze swej działalności 

na zebraniu wiejskim.

11) Wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy 

ogólnie obowiązujących przepisów, m.in. w zakresie 
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obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa nie-

których podatków i opłat, informuje Wójta Gminy o 

klęskach żywiołowych.

12) Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym.

13) Na zasadach ustalonych przez Radę Gminy, Sołtyso-

wi przysługują diety.

§ 10

Do zadań Rady Sołeckiej należy pomoc Sołtysowi w 

prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa, a w szcze-

gólności:

1) Inicjowanie i przygotowywanie zebrań wiejskich i 

sporządzanie projektów uchwał tych zebrań.

2) Zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców 

w sprawach sołectwa.

3) Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia 

środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa 

w ramach upoważnienia zebrania wiejskiego.

4) Inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac 

możliwych do wykonania ze środków własnych 

sołectwa przyznanych przez Radę Gminy w ramach 

budżetu Gminy i zachowaniu zasad określonych przez 

ustawę o finansach publicznych.

5) Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla 

sołectwa i jego mieszkańców.

6) Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej 

jeden raz w kwartale, na które Sołtys zaprasza radnych 

z danego okręgu wyborczego, jak również inne osoby 

mające wpływ na rozwiązywanie lokalnych problemów 

sołectwa.

DZIAŁ IV

ZASADY ZWOŁYWANIA I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJ-

SKIEGO

§ 11

1. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem przepisów działu 

V, zwołuje Sołtys:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców 

uprawnionych do udziału w zebraniu,

c) na wniosek Rady Sołeckiej,

d) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.

2. W razie niezwołania w wyznaczonym terminie 

Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa, Zebranie zwołuje 

Wójt Gminy.

3. Zebranie Wiejskie może być zwołane również przez 

Wójta.

4. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę istniejących 

potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

5. Zebranie Wiejskie powinno być zwołane najpóźniej w 

terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. O zebraniu wiejskim mieszkańcy powinni być 

powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego 

terminem. Zawiadomienie powinno zawierać: 

informację na czyj wniosek zebranie jest organizowane, 

dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania, 

podanie proponowanego porządku obrad oraz 

projektów uchwał.

§ 12

1. O ile przepisy nie stanowią inaczej:

- dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego 

niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 upraw-

nionych mieszkańców sołectwa,

- uchwały zapadają jawnie, zwykłą większością 

głosów, z wyjątkiem wypadków określonych w 

ustawach.

2. W razie braku w/w quorum zebranie odbywa się w 

drugim terminie po upływie 30 minut od pierwszego 

terminu zebrania. Podjęte wówczas rozstrzygnięcia są 

ważne bez względu na ilość mieszkańców obecnych 

na zebraniu.

3. Zebranie Wiejskie może postanowić, że uchwały będą 

podejmowane w głosowaniu tajnym.

4. Głosowanie tajne przeprowadza powołana przez 

Zebranie Wiejskie Komisja Skrutacyjna w składzie co 

najmniej 3 osób, przy pomocy kart do głosowania.

5. Karty do głosowania winny być opatrzone pieczęcią 

Sołectwa.

§ 13

1. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 19 prowadzi 

Sołtys lub na jego wniosek inna osoba posiadająca 

czynne prawo wyborcze.

2. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić 

zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił 

upoważnienia innej osobie, obradom Zebrania 

Wiejskiego przewodniczy osoba wybrana przez 

Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym.

3. W porządku obrad każdego zebrania powinno 

znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał, 

wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które składa 

Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.

§ 14

W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie 

Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków 

i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać 

udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których doty-

czą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

§ 15

1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, 

który spisuje wyznaczona przez Sołtysa osoba lub 

pracownik Urzędu Gminy.

2. Protokół powinien zawierać:

- datę zebrania, miejsce, oraz czas trwania zebra-

nia,

- liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, 

stwierdzenie jego prawomocności,

- nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich 

stanowisk,

- zatwierdzony porządek obrad,

- sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wnio-

sków z poprzedniego zebrania,

- przebieg obrad, streszczenie przemówień i dysku-

sji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych 

wniosków,

- podjęte na zebraniu uchwały,

- podpis prowadzącego zebranie wiejskie i protoko-

lanta.

3. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały 

arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem 

każdego roku kalendarzowego.

§ 16

1. Protokół powinien być przekazany Wójtowi Gminy w 

terminie 7 dni po odbyciu zebrania.

2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego 

uchwały Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom 

organizacyjnym.

3. Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawo wglądu do 

protokołu, robienia z niego notatek oraz wyciągów.
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DZIAŁ V

WYBÓR I ODWOŁANIE SOŁTYSA, CZŁONKÓW RADY 

SOŁECKIEJ

§ 17

1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na 

okres kadencji Rady Gminy w Chojnicach.

2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w 

terminie 4 miesięcy od dnia wyborów do Rady Gminy 

w Chojnicach.

3. Po upływie kadencji Rady Gminy w Chojnicach, Sołtys 

i Rada Sołecka sprawują swoje funkcje do czasu 

objęcia funkcji przez nowo wybrane władze Sołectwa, 

zgodnie z ust. 2.

§ 18

1. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może być 

wybrany mieszkaniec sołectwa posiadający czynne i 

bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

2. Rada Sołecka liczy od 3 do 5 osób.

3. O liczbie członków Rady Sołeckiej decyduje Zebranie 

Wiejskie, na którym dokonywany jest wybór organów 

Sołectwa.

§ 19

1. Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady 

Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy w terminie do 4 miesięcy 

po upływie ich kadencji.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 

Sołtysa, Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy w formie 

obwieszczenia, w którym określa miejsce, dzień i 

godzinę Zebrania Wiejskiego.

3. Wójt Gminy, bądź upoważniona przez niego 

osoba dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza 

jego prawomocność ,  następnie  wyznacza 

przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi 

obrady.

4. Obwieszczenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla 

wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podaje się 

do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej 

na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

5. Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba 

uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz 

nadzoruje przestrzeganie statutu sołectwa.

§ 20

1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady 

Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest 

osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców 

uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym 

nie uczestniczy 1/5 stałych mieszkańców sołectwa 

uprawnionych do głosowania wybór Sołtysa i Rady 

Sołeckiej przeprowadza się w następnym terminie 

na następnym zebraniu lub w tym samym dniu po 

upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania bez 

względu na ilość osób uczestniczących.

3. Informacja o drugim terminie zebrania winna być 

podana w obwieszczeniu o zwołaniu zebrania 

wiejskiego.

4. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych 

do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie 

dokumentacji Ewidencji Ludności Urzędu Gminy.

5. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza się 

wybory postanawia o obowiązku podpisania listy 

obecności przez uczestników zebrania uprawnionych 

do głosowania.

§ 21

1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie 

co najmniej 3 osób, wybrana w głosowaniu jawnym 

spośród uprawnionych do głosowania uczestników 

zebrania.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 

na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, 

zstępny, rodzeństwo, małżonek zstępnych lub 

przysposobionych kandydata na sołtysa lub członka 

rady sołeckiej.

4. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

a) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) ustalenie wyników wyborów,

d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,

e) ogłoszenie wyników wyborów.

5. Protokoły podpisują członkowie Komisji oraz 

Przewodniczący zebrania, które stanowią załączniki 

do protokołu Zebrania Wiejskiego.

§ 22

1. Wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 

odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 

kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez 

uprawnionych uczestników zebrania.

3. Kandydatem na Sołtysa nie może być osoba karana za 

przestępstwo umyślne lub popełnione z chęci zysku.

4. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór 

Sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej.

5. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa 

głosują kartkami opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy w 

Chojnicach z wypisanymi nazwiskami kandydatów.

6. Nieważne są głosy na kartkach:

1) Całkowicie przedartych,

2) innych niż ustalone w ust. 5,

3) na których pozostawiono więcej kandydatów niż 

miejsc do obsadzenia.

7. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, 

który otrzymał największą liczbę głosów, jednak nie 

mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów.

8. W wypadku niespełnienia przez żadnego z kandy-

datów określonego wyżej wymogu, przeprowadza 

się ponowne głosowanie umieszczając na kartce do 

głosowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym 

głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów.

9. W razie gdy w wyniku ponownego głosowania obaj 

kandydaci otrzymali tę samą liczbę głosów – głoso-

wanie się powtarza.

10. Po dokonaniu wyboru Sołtysa, Sołtys w pierwszej 

kolejności korzysta z prawa przedstawienia kandy-

datów do Rady Sołeckiej.

11. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się te 

osoby, które otrzymują największą liczbę głosów, 

przy równej ilości głosów, głosowanie się powtarza 

umieszczając na kartce do głosowania osoby z równą 

ilością głosów.

§ 23

Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołec-

kiej następuje na skutek:

1) Złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnienia 

funkcji,

2) Utraty prawa wybieralności,

3) Śmierci.
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§ 24

1. W przypadkach określonych w § 23 ust. 1, 2 

wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie w 

drodze uchwały.

2. Wybory uzupełniające mogą odbywać się na tym 

samym zebraniu, na którym Zebranie Wiejskie 

stwierdza wygaśnięcie mandatu.

§ 25

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio 

odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być 

odwołani przez zebranie przed upływem kadencji na 

pisemny wniosek mieszkańców posiadających czynne 

prawo wyborcze – wraz z uzasadnieniem:

a) co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do 

udziału w zebraniu,

b) Wójta Gminy, jeżeli nie wykonują swych obowiąz-

ków, naruszają postanowienia statutu i uchwał 

zebrań wiejskich.

2. Odwołanie z funkcji Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

następuje w głosowaniu tajnym wg zasad jak dla 

wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3. Wniosek określony § 25 ust. 1, pkt a, powinien zawierać 

uzasadnienie oraz listę z podpisami mieszkańców 

sołectwa o następujących rubrykach:  nazwisko i imię, 

adres zamieszkania, PESEL, własnoręczny podpis.

4. Wójt po sprawdzeniu poprawności formalnej wniosku 

zwołuje Zebranie Wiejskie w terminie do 1 miesiąca 

od daty wpływu wniosku.

5. Uchwała w sprawie odwołania z pełnionej funkcji 

podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego 

w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga 

bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.

6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że 

zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwionych 

przyczyn mimo prawidłowego powiadomienia o 

zebraniu.

§ 26

1. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu 

Sołtysa, członka Rady Sołeckiej, Wójt Gminy zarządza 

wybory przedterminowe lub uzupełniające w terminie 

1 miesiąca od daty odwołania lub wygaśnięcia 

mandatu.

2. Wybory przedterminowe lub uzupełniające odbywają 

się na zasadach określonym w niniejszym Statucie.

§ 27

Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, wybra-

nych w wyborach w trybie § 26 trwa do zakończenia 

kadencji Rady Gminy.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale 

stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województw.

DZIAŁ VI

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNE-

GO I GOSPODARKI FINANSOWEJ SOŁECTWA

§ 29

1. Rada Gminy określa zasady przekazywania sołectwu 

składników mienia, na podstawie których Wójt Gminy 

przekaże mienie w zarząd sołectwa.

2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem 

korzystanie z mienia komunalnego oddanego w 

zarząd powierniczy mogą w każdym czasie skutkować 

rozwiązaniem zarządu.

§ 30

Mienie komunalne przekazywane jest sołectwu, po 

uzyskaniu opinii organów sołectwa.

§ 31

Dochodami sołectwa są:

- środki wydzielane corocznie w budżecie Gminy na 

realizację zadań sołectwa,

- dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,

- dochody z majątku przekazanego w zarząd sołectwu.

§ 32

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową z 

zachowaniem przepisów o finansach publicznych.

2. Plan finansowo – rzeczowy podlega zatwierdzeniu 

przez Zebranie Wiejskie w nieprzekraczalnym terminie 

do czterech miesięcy po zatwierdzeniu budżetu 

Gminy.

3. Zmiany w planie rzeczowo – finansowym są 

dokonywane przez Zebranie Wiejskie lub z jego 

upoważnienia przez Radę Sołecką.

4. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi 

Urząd Gminy.

§ 33

1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada 

Sołtys i Rada Sołecka; działalność w tym zakresie 

podlega ocenie przez Zebranie Wiejskie.

2. Nieprzyjęcie sprawozdania finansowego przez 

Zebranie Wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o 

odwołanie tych organów.

DZIAŁ VII

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 34

1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na 

podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, 

rzetelności i gospodarności.

2. Środki finansowe przyznane sołectwu są wydatkowane 

na zadania określone przez zebranie wiejskie i ujęte w 

budżecie Gminy.

3. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada 

Gminy i Wójt Gminy.

4. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodności korzystania z 

mienia komunalnego oddanego w zarząd powierniczy 

oraz rozliczenia finansowego dzierżawy mienia na 

rzecz innego podmiotu.

§ 35

1. Organy wykonawcze gminy i podporządkowane 

gminie jednostki organizacyjne są zobowiązane 

ustosunkować się do uchwał i opinii organów 

sołectwa udzielając odpowiedzi zgodnie z kodeksem 

postępowania administracyjnego.

2. Wójt Gminy, jeżeli uzna, że uchwały i opinie organów 

sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im 

kompetencji lub są sprzeczne z prawem - wstrzymuje 

ich realizację.

3. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Wójta 

Gminy na postępowanie określone w ust. 1-2, gdy 

narusza on istotne interesy mieszkańców.

4. Wójt Gminy badając sprzeciw może:

- uznać jego zasadność,

- w razie nieuwzględnienia sprzeciwu podjąć zarzą-

dzenie o wstrzymaniu rozstrzygnięcia określonego 

w ust. 1-2 i wnieść sprawę pod obrady Rady Gminy, 

której uchwała ostatecznie rozstrzyga sprawę.
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DZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

Wójt Gminy prowadzi akta sołectwa. Z aktami sołec-

twa mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy mieszkańcy 

sołectwa.

§ 37

Zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały przez 

Radę Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub Wójta 

Gminy.

§ 38

Niniejszy statut wchodzi w życie z datą wejścia w życie 

uchwały Rady Gminy o nadaniu statutów.

Załącznik nr 2.1

do uchwały nr XLII/621/10

Rady Gminy w Chojnicach

  z dnia 10 listopada 2010 r.
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 UCHWAŁA Nr XLII/623/10

Rady Gminy w Chojnicach

 z dnia 10 listopada 2010 r.

 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XL/583/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 2010 r., 

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania w Gminie Chojnice pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 

w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. 

zm.), w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572, z późn. zm.).

Tytuł I

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 

XL/583/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 

2010 r., w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania 

w Gminie Chojnice pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym, w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych, 

w następujący sposób:

a) § 11 otrzymuje brzmienie: „ Świadczenia pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym przyznaje 

dyrektor GOPS w drodze decyzji administracyjnej.”;

b) § 15 ust. 1 i ust. 2 - skreśla się;

c) w § 18:

- ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Dyrektor GOPS - w 

drodze zarządzenia wewnętrznego – określa szcze-

gółowe zasady ustalania wysokości pomocy mate-

rialnej o charakterze socjalnym, uwzględniające 

różnorodność faktycznych dochodów i sytuacji 

życiowych w rodzinie ucznia, wychowanka lub 

słuchacza, wielkość dotacji celowej otrzymanej 

z budżetu państwa oraz liczbę złożonych wnio-

sków.”;

- ust. 5 skreśla się.

§ 2

Pozostawić w mocy pozostałą część Regulaminu 

przyznawania w Gminie Chojnice pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym, w postaci stypendiów i zasiłków 

szkolnych.

§ 3

Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy Chojnice i 

dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Chojnicach.

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 Przewodniczący 

Rady Gminy

Tadeusz Stelmaszyk
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Wojewody Pomorskiego

Nr NK.III.WD.0911/63/10

 z dnia 14 grudnia 2010 r.

 w sprawie stwierdzenia niewazności § 6 ust. 2 uchwały Nr XLVII/262/2010 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 9 

listopada 2010 roku

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, ze zm.) 

stwierdza się nieważność 

§ 6 ust. 2 uchwały nr XLVII/262/2010 Rady Miejskiej 

w Skórczu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określe-

nia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i 

udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych mają-

cych charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 

Miejskiej Skórcz.

U Z A S A D N I E N I E

Przedmiotową uchwałą, w podstawie prawnej której 

przywołano art. 59 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 

ze zm.), Rada Miejska w Skórczu ustaliła szczegółowe  

zasady, sposób i tryb umarzania oraz odraczania i roz-

kładania na raty spłaty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miej-

skiej Skórcz oraz jej jednostkom podległym.

Powyższa uchwała została doręczona Wojewodzie 

Pomorskiemu w dniu 16 listopada 2010 r.

W toku kontroli zgodności z prawem przedmiotowej 

uchwały, organ nadzoru stwierdził, że przedmiotowa 

uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 59 

ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 7 Konsty-

tucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.).

W § 6 ust. 2 ww. uchwały Rada Miejska wprowadziła 

następujący zapis: „Burmistrz może upoważnić na piśmie 
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kierownika jednostki organizacyjnej do umarzania należ-

ności przypadających tej jednostce oraz udzielania ulg, 

przy czym należność główna podlegająca umorzeniu nie  

może być wyższa niż 1 000 zł”. Dokonując przedmiotowej 

regulacji Rada Miejska przyznała Burmistrzowi prawo 

upoważniania kierowników jednostek organizacyjnych 

do umarzania należności pieniężnych oraz do udzielania 

ulg w spłatach tych należności.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 w związku z art. 59 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jed-

nostki samorządu terytorialnego wskaże organ lub osobę 

uprawnione do udzielania ulg (tj. umarzania, odraczania 

lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających 

jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom 

podległym). Przedmiotowa regulacja przyznaje organowi 

stanowiącemu kompetencje do określenia organu lub 

osoby uprawnionej do udzielania ulg, nie zawiera nato-

miast upoważnienia polegającego na subdelegowaniu 

na organ wykonawczy części własnych uprawnień w tym 

zakresie. Organ wykonawczy nie może zatem na pod-

stawie upoważnienia zawartego w uchwale decydować 

o tym jakie jeszcze inne podmioty mogą udzielać ulg 

określonych w art. 59 ust. 2 ustawy o finansach publicz-

nych. Jedynie organ stanowiący gminy posiada prawo 

do wskazania w uchwale, czy i w jakim zakresie kierow-

nicy gminnych jednostek organizacyjnych są uprawnieni 

do umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów 

płatności wierzytelności przysługujących tym jednost-

kom.

W związku z powyższym Rada Miejska uchwalając 

przepisy zawarte w § 6 ust. 2 przedmiotowej uchwały 

przekroczyła kompetencję prawotwórczą  

określoną w art. 59 ust. 2 ustawy o finansach publicz-

nych. Postępowanie takie stanowi rażące naruszenie 

zasady legalizmu wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP, zgod-

nie z którą organy władzy publicznej działają w granicach 

i na podstawie prawa. Oznacza to, że każda czynność 

organu władzy, w tym i Rady Miejskiej, musi mieć opar-

cie w obowiązującym prawie. Realizując kompetencję 

prawodawczą organ stanowiący musi ściśle uwzględniać  

wytyczne zawarte w upoważnieniu określającym jego 

uprawnienia, zadania i tryb postępowania a tym samym 

dopuszczalne granice działalności. Jeżeli organ stano-

wiący wychodzi poza wytyczne zawarte w upoważnieniu 

mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji, co 

skutkuje istotnym naruszeniem prawa.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w senten-

cji.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gmin-

nym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 

uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie w zakre-

sie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem dorę-

czenia 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.

Wojewoda Pomorski

Roman Zaborowski
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Wojewody Pomorskiego

Nr NK.III.ES.0911/23/10

 z dnia 17 grudnia 2010 r.

 w sprawie stwierdzenia nieważności § 9 ust. 3 lit. a) załącznika Nr 1 do uchwały Nr XL/373/10 Rady Gminy 

Pszczółki z dnia 8 listopada 2010r.

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.)

stwierdzam nieważność

§ 9 ust. 3 lit. a) załącznika Nr 1 do uchwały Nr XL/373/10 

Rady Gminy Pszczółki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie 

ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Pszczółki” w części „po zaciągnięciu opinii  

odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka,”

UZASADNIENIE

Przedmiotową uchwałą Nr XL/373/10, w podstawie 

której wskazano art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samo-

rządzie gminnym oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 

2572 ze zm.), Rada Gminy Pszczółki ustaliła „Regulamin 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczół-

ki”.

Powyższa uchwała wpłynęła do Wojewody Pomor-

skiego w dniu 17 listopada 2010 r. W toku kontroli zgod-

ności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru 

stwierdził, że w zakresie § 9 ust. 3 lit. a) załącznika nr 

1 – „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o cha-

rakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Pszczółki” w części „po zaciągnięciu opinii odpo-

wiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka,” jest 

ona sprzeczna z prawem.

Zgodnie z przepisem art. 90n ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty w brzmieniu nada-

nym ustawą z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o 

systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy 

o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. nr 145, 

poz. 917 ze zm.) świadczenia pomocy materialnej o cha-

rakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców 

albo pełnoletniego ucznia. Tym samym przy przyzna-

waniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie 

ma obowiązku zasięgania opinii dyrektora szkoły (kole-

gium lub ośrodka) w której uczeń lub słuchacz pobiera 

naukę.

W konsekwencji nieprawidłowe jest wprowadzenie 

w załączniku do Regulaminu – „Wniosku o przyznanie 

świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjal-

nym” rubryki „Opinia Dyrektora Szkoły”.
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Z wyżej wymienionych względów wydanie rozstrzy-

gnięcia nadzorczego jest uzasadnione i organ nadzoru 

stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały we wska-

zanym wyżej zakresie, orzekając jak na wstępie.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gmin-

nym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 

uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy 

prawa 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.

Wojewoda Pomorski

Roman Zaborowski
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 UCHWAŁA Nr XLVII/262/2010

Rady Miejskiej w Skórczu

 z dnia 9 listopada 2010 r.

 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg w spłatach należności pie-

niężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Skórcz

Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierp-

nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 

123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(jdnolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 

r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 

214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568; Dz. U.z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i nr 116, 

poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 

poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 

1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 

Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 

223, poz.  1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 

poz. 1241; Dz. U. z 2010 r.Nr 28, poz. 142 i 146 Nr 40, poz. 

230, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Skórczu uchwala, 

co następuje:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb 

umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilno-

prawny przypadających Gminie Miejskiej Skórcz, warun-

ki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

organy lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miejską 

Skórcz,

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza 

Miasta Skórcz,

3) Należności - należy przez to rozumieć należność z 

tytułu zbycia nieruchomości, opłatę roczną z tytułu 

użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu, czynsz 

za dzierżawę i najem w tym najem lokali mieszkalnych, 

opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości, 

koszty przygotowania nieruchomości do zbycia oraz 

inne cywilnoprawne wierzytelności Gminy,

4) Dłużniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, 

osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej.

§ 3

1. Należność może zostać umorzona w całości lub w 

części jeżeli:

1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego 

majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający 

egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

2) osoba prawna została wykreślona z właściwego 

rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku 

majątku, z którego można by egzekwować należ-

ność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie 

przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowo-

ści prawnej uległa likwidacji,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postę-

powaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 

wyższej od kosztów dochodzenia egzekucji tej 

należności lub postępowanie egzekucyjne okazało 

się nieskuteczne,

5) zachodzi ważny interes dłużnika, w szczególności 

ściągnięcie należności zagraża jego egzystencji,

6) zachodzi ważny interes publiczny.

2. Umorzenie należności może nastąpić na wniosek 

dłużnika lub z urzędu.

3. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są 

zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa 

w ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy 

warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich 

zobowiązanych.

4. Burmistrz może wyrazić zgodę na nie dochodzenie 

należności, której kwota wraz z odsetkami nie 

przekracza 50 zł.

§ 4

W przypadkach uzasadnionych względami społecz-

nymi lub gospodarczymi na wniosek dłużnika można 

udzielić ulgi:

1) odroczyć termin zapłaty całości lub części należności

2) rozłożyć płatność należności lub jej części na raty, 

biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz 

uzasadniony interes Gminy.

§ 5

1. Umorzenie należności następuje w formie pisemnej na 

podstawie przepisów prawa cywilnego, o ile przepisy 

szczególne nie stanowią inaczej.

2. W przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 1,2 i 

4 umorzenie następuje w formie jednostronnego 

oświadczenia woli.

3. Udzielenie ulgi następuje na podstawie umowy 

(ugoda), która powinna określać w szczególności 

kwotę całej należności, kwotę w stosunku do 

której odroczono termin płatności lub wysokość 

poszczególnych rat i terminy ich płatności oraz skutki 
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nie wywiązania się z warunków udzielonej ulgi.

4. Za okres odroczenia terminu płatności lub rozłożenia 

należności na raty nie pobiera się odsetek. W 

przypadku nie wywiązania się przez dłużnika z 

zawartej umowy, cała należność staje się natychmiast 

wymagalna, a odsetki nalicza się od dnia powstania 

opóźnienia w płatności.

5. Nie pobiera się odsetek od dnia złożenia przez dłużnika 

wniosku o udzielenie ulgi. W przypadku decyzji 

negatywnej odsetki nalicza się od dnia powstania 

opóźnienia.

6. W przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz § 

4 oraz w których podejmowanie decyzji lub zawieranie 

umów (ugód) w stosunku do przedsiębiorców stanowić 

będzie pomoc publiczną, udzielanie jej następuje 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) 

Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (zwany „TFUE”) do pomocy de 

minimis.

7. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na 

podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć 

200 000 euro w okresie 3 lat kalendarzowych, z 

zastrzeżeniem odrębnych przepisów.

8. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu 

niezależnie od tego, kto tej pomocy udzielił.

9. W celu uzyskania ulgi przedsiębiorca zobowiązany jest 

do przedstawienia wraz z wnioskiem:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie 

otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz 

w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadcze-

nia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w 

tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie.

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy 

de minimis, dotyczących w szczególności wnio-

skodawcy i prowadzonej przez niego działalno-

ści gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia 

pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do 

tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia 

pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona 

pomoc de minimis, zgodnie ze wzorem zawartym 

w rozporządzeniu RM z dnia 29 marca 2010 r. w 

sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 

podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. 

U. Nr 53, poz. 331).

§ 6

1. Organem uprawnionym do umorzenia należności oraz 

udzielania ulg jest Burmistrz.

2. Burmistrz może upoważnić na piśmie kierownika 

jednostki organizacyjnej do umarzania należności 

przypadających tej jednostce oraz udzielania ulg, przy 

czym należność główna podlegająca umorzeniu nie 

może być wyższa niż 1 000 zł.

§ 7

Do spraw wszczętych a nie zakończonych przed wej-

ściem w życie niniejszej uchwały znajdują zastosowanie 

przepisy niniejszej uchwały.

§ 8

1. Burmistrz składa Radzie Miejskiej w Skórczu 

sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych 

należnośc i  przy  rocznych sprawozdaniach 

finansowych.

2. Zobowiązu je  s i ę  K ie rown ików jednos tek 

organizacyjnych do składania Burmistrzowi 

sprawozdań o podjętych decyzjach umorzeniowych 

oraz udzielonych ulgach za okresy roczne, według 

stanu na dzień 31 grudnia, według wzoru określonego 

w załaczniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Traci moc Uchwała Nr XXXV/199/2006 Rady Miej-

skiej w Skórczu w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 

pieniężnych Gminy Miejskiej Skórcz oraz jej jednostek 

organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów 

ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organu 

do tego uprawnionego z dnia 6 lipca 2006 r.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Skórcz

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej

Andrzej Laskowski
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 UCHWAŁA Nr 202/544/10

Zarządu Powiatu Tczewskiego

 z dnia 18 marca 2010 r.

 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2009 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 

62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, 

poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 

173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 

142 i poz. 146) i art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 

poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 

Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 

1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, 

poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 

180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 oraz 

z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, 

Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust 6 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 

1241) Zarząd Powiatu Tczewskiego, przy udziale niżej 

wymienionych członków zarządu:

- Witolda Sosnowskiego - Starosty Tczewskiego

- Adama Kucharka - Wicestarosty

- Tadeusza Dzwonkowskiego - członka Zarządu

- Henryka Nowickiego - członka Zarządu

uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjmuje sprawozda-

nie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego 

za 2009 rok.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się 

Radzie Powiatu Tczewskiego i Regionalnej Izbie Obra-

chunkowej w Gdańsku w terminie do 20 marca 2010 

roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Załącznik

  do uchwały nr 202/544/10

  Zarządu Powiatu Tczewskiego

    z dnia 18 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU 

TCZEWSKIEGO ZA 2009 ROK

I. Plan budżetu Powiatu Tczewskiego

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2009 rok uchwalo-

ny został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą nr 

XXX/213/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku w  wysokości:

- 104.373.794 zł., po stronie dochodów,

- 114.373.794 zł., po stronie wydatków,

- 10.000.000 zł., po stronie przychodów.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 

10.000.000 zł.

W 2009 roku, podjęto 12 uchwał Rady Powiatu i 9 

uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w 

dniu 22 grudnia 2008 roku, budżet Powiatu Tczewskiego 

na 2009 rok.

Zmiany budżetu wynikały z tytułu:

- zmniejszenia i zwiększenia kwot dotacji celowych,

- zmniejszenia i zwiększenia kwot subwencji ogólnej,

- zwiększenia dochodów własnych,

- przesunięć wydatków pomiędzy podziałkami 

klasyfikacji budżetowej.

Budżet powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych 

przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 31 grud-

nia 2009 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 110.942.738 zł., w stosunku do 

planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o 

kwotę 6.568.944 zł. (tj. o 6,29%),

- planowane wydatki: 121.988.334 zł., w stosunku do 

planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o 

kwotę 7.614.540 zł. (tj. o 6,66%),

- planowane przychody: 11.470.635 zł., w stosunku do 

planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o 

kwotę 1.470.635 zł. (tj. o 14,71%),

- planowane rozchody: 205.000 zł., w stosunku do planu 

pierwotnego rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 

205.000 zł.

 Na dzień 31.12.2009 roku, w planowanych dochodach 

ogółem w kwocie 110.942.738 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 

98.166.871 zł.,

- planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 

12.775.867 zł.,

 natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w 

kwocie 121.988.334 zł.:

- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 

98.062.050 zł.,

- planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 

23.926.284 zł.

 Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu 

zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ 

wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 

11.045.596 zł. i w stosunku do pierwotnie uchwalonego 

deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 1.045.596 zł. (tj. o 

10,46%).

 Na dzień 31 grudnia 2009 roku występuje deficyt 

budżetu w kwocie 5.343.667,92 zł., która jest 

następstwem zrealizowania dochodów budżetowych 

w wysokości 112.055.523,98 zł. oraz wydatków 

budżetowych w wysokości 117.399.191,90 zł.

Starosta Tczewski

Witold Sosnowski

Wicestarosta

Adam Kucharek

członek Zarządu

Tadeusz Dzwonkowski

członek Zarządu

Henryk Nowicki
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Tabela nr 1 

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2009 roku 

Wyszczególnienie  Plan Wykonanie Wskaźnik % 

DOCHODY 110.942.738 112.055.523,98 101,00 

WYDATKI 121.988.334 117.399.191,90 96,24 

DEFICYT/NADWYŻKA -11.045.596 - 5.343.667,92 - 

PRZYCHODY 11.470.635 11.547.199,56 100,67 

ROZCHODY 205.000 0 - 

 

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wyko-

nane w kwocie 112.055.523,98 zł., co stanowi 101,00% 

środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 117.399.191,90 

zł., co stanowi 96,24% środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 11.470.635 

zł., które zostały wykonane w 100,67%.

Wykonane przychody w wysokości 11.547.199,56 zł. 

dotyczą: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.417.990,50 

zł., kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000 

zł. (umowa nr 517/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku) 

zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tczewie na sfi-

nansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, 

oraz częściowej spłaty, w kwocie 129.209,06 zł., pożyczki 

długoterminowej (umowa nr 1/2005 z dnia 26 stycznia 

2005 roku), udzielonej Zespołowi Opieki Zdrowotnej 

w Tczewie na restrukturyzację zadłużenia i odzyskanie 

płynności finansowej.

Na obsługę długu publicznego, zabezpieczono w 

budżecie powiatu na 2009 rok, kwotę 3.445.688 zł., z 

tego na: obsługę kredytów i pożyczek kwotę 602.917 zł. 

i kwotę 2.842.771 zł. na rozliczenia z tytułu poręczenia 

spłaty kredytu.

Kwota 2.842.771 zł. dotyczy zobowiązań wynikających 

z udzielonego poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego 

przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie (umowa nr 

BKO-PLN-CBKGD-05-000002 zawarta dnia 26 stycznia 

2005 roku z Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni).

W 2009 roku, dokonano spłat rat kapitałowych w 

wysokości 2.000.000,04 zł. oraz odsetek od kredytu w 

wysokości 600.642,52 zł. za Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Tczewie, który nie uregulował zobowiązań w terminie 

z tytułu zaciągniętego kredytu.

W 2009 roku nie zaszły okoliczności wskazujące na 

potrzebę zaciągnięcia, przez Zarząd Powiatu, kredytów, 

pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokry-

cie występującego w ciągu roku przejściowego deficy-

tu budżetu powiatu (Rada Powiatu udzieliła Zarządowi 

Powiatu upoważnienia do zaciągania wyżej wskazanych 

zobowiązań finansowych do kwoty 6.000.000 zł.).

W 2009 roku, kierownicy jednostek organizacyjnych 

powiatu skorzystali z uprawnień wynikających z uchwa-

ły Nr XLVI/325/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 

czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych 

zasad umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz roz-

kładania na raty wierzytelności powiatowych jednostek 

organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych przysłu-

gujących Powiatowi Tczewskiemu, do których nie sto-

suje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz 

uchwały Nr XV/110/07 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 

27 listopada 2007 roku zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania 

terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności  

powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należ-

ności pieniężnych przysługujących Powiatowi Tczew-

skiemu, do których nie stosuje się przepisów ustawy 

Ordynacja podatkowa, i tak:

- decyzją nr 1/09 z dnia 1 lipca 2009 roku, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie umorzył 

wierzytelność, w kwocie 57,96 zł., dotyczącą opłaty za 

zajęcie pasa drogowego, wobec 1 podmiotu ze względu 

na to, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w 

postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 

wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej 

wierzytelności,

- decyzją nr 2/09 z dnia 30 października 2009 roku, 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie 

umorzył wierzytelność, w kwocie 344,94 zł., 

dotyczącą opłaty za zajęcie pasa drogowego, wobec 

1 podmiotu ze względu na brak możliwości ich 

wyegzekwowania,

- zarządzeniem nr 18/2009/F z dnia 29 grudnia 2009 

roku, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Pelplinie umorzył wierzytelności 

w kwocie ogółem 691 zł., dotyczące wyżywienia 

wychowanków w internacie, ze względu na to, że 

ściągnięcie wierzytelności zagraża  ważnym interesom 

dłużników, a w szczególności ich egzystencji,

- decyzją nr 2/ZSE/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku, 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie 

umorzył wierzytelność w kwocie 100 zł., dotyczącą 

zakwaterowania ucznia w internacie, ze względu na 

brak możliwości ich wyegzekwowania.

 Zarząd Powiatu, w opisywanym okresie, nie skorzystał 

z uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/325/06 

Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30  czerwca 2006 

roku, oraz uchwały Nr XV/110/07 Rady Powiatu 

Tczewskiego z dnia 27 listopada 2007 roku.

 W wyniku zmian w planach dochodów i wydatków 

budżetu Powiatu Tczewskiego na koniec okresu 

sprawozdawczego uległy zmianie źródła dochodów  

i kierunki wydatków, które przedstawiono w tabelach 

nr 2, 3, 4.
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Tabela nr 2 

Zmiany w planie dochodów według ważniejszych źródeł 

Wyszczególnienie §  Plan 

uchwalony 

1.01.2009 r.  

Plan po 

zmianach 

31.12.2009 

r.  

Wzrost 

(+)  

Spadek 

(-)  

Wskaźnik 

% (4:3)  

1 2 3 4 5 6 

Dochody ogółem    104.373.794  110.942.738 6.568.944 106,29  

Dotacje rozwojowe oraz środki na 

finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 

2008,2009 316.978 1.111.589 794.611 350,68 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

2110 10.074.430 9.615.923 -458.507 95,45 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację bieżących zadań własnych 

powiatu 

2130 9.936.190 10.482.609 546.419 105,50 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 

bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

2310 256.680 325.222 68.542 126,70 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

2320 502.720 532.199 29.479 105,86 

Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin), powiatów 

(związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł 

2707,2708 151.484 202.142 50.658 133,44 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących 

2710 5.000 317.402 312.402 6.348,04 

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 2760 0 220.039 220.039 - 

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę 

samorządu terytorialnego od innej jednostki 

samorządu terytorialnego będącej instytucją 

wdrażającą na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) 

2888,2889 0 550.000 550.000 - 

Subwencja ogólna z budżetu państwa 2920 49.282.892 48.915.150 -367.742 99,25 

Środki na inwestycje na drogach publicznych 

powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 

powiatowych, wojewódzkich i krajowych 

w granicach miast na prawach powiatu 

6180 0 2.637.000 2.637.000 - 

Dotacje rozwojowe 6208 0 2.718.105 2.718.105 - 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych 

6260 0 530.000 530.000 - 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 

6300 4.017.500 3.821.480 -196.020 95,12 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych powiatu 

6430 0 333.000 333.000 - 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

6610 0 24.000 24.000 - 

Poz. 167



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 6 — 676 —

Dochody własne 0420, 0470, 0690, 

0750, 0770, 0830, 

0840, 0870, 

0920,0960, 

0970,2360, 2380, 

2690 

16.022.517 16.834.237 811.720 105,07 

Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym 

należności uboczne 

8020 0 67.355 67.355 - 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 13.251.403 11.349.286 -

1.902.117 

85,65 

Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 556.000 356.000 -200.000 64,03 

Z tabeli nr 2 wynika, że dotacje sklasyfikowane w § 

2110 uległy zmniejszeniu o kwotę 458.507 zł., dotacje 

celowe sklasyfikowane w § 2130 uległy zwiększeniu o 

kwotę 546.419 zł.

Decyzją nr 1/09 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 

lutego 2009 roku (pismo nr FB.I-3010/5/MG/09 z dnia 

12.02.2009 roku), ustalono na 2009 rok, wielkość docho-

dów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji 

celowych na dofinansowanie zadań własnych.

Na podstawie pism Wojewody Pomorskiego, w 2009 

roku, dokonano zmian w planie dotacji celowych i tak:

- pismem z dnia 5 maja 2009 roku (pismo nr FB.I-

3050/16/KK/09),  przesłanym przez Dyrektora 

Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gdańsku, poinformowano, że 

decyzją Wojewody Pomorskiego nr 15/30/2009 z dnia 

5 maja 2009 roku zwiększono plan dotacji na 2009 rok, 

w dziale 852, rozdziale 85201, § 2130 o kwotę 20.000 

zł., z przeznaczeniem dla Domu Dziecka w Tczewie, w 

celu osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych,

- pismem z dnia 7 maja 2009 roku (pismo nr FB.I-3050/18/

KE/09), przesłanym przez Dyrektora Wydziału Finansów 

i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Gdańsku, poinformowano, że decyzją Wojewody 

Pomorskiego nr 13/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku 

dokonano zwiększenia planowanych dochodów o 

kwotę 855.664 zł., oraz zmniejszenia planowanych 

dochodów o kwotę 398.247 zł., z tytułu dotacji celowej 

z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 

własnych powiatu, przeznaczonej dla domów pomocy 

społecznej, celem dostosowania do faktycznych  

potrzeb,

- pismem z dnia 17 czerwca 2009 roku (pismo nr FB.I-

3050/32/MS/09), przesłanym przez Wydział Finansów 

i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Gdańsku, poinformowano, że decyzją Wojewody 

Pomorskiego Nr 26/60/2009 z dnia 16 czerwca 2009 

roku zwiększono plan dotacji na 2009 rok, w dziale 

750, rozdziale 75011, § 2110 o kwotę 100.000 zł., z 

przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu 

gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy 

z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu  

Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. 

na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w 

systemie ksiąg wieczystych,

- pismem z dnia 31 lipca 2009 roku (pismo nr FB.I-3050/47/

MS/09), przesłanym przez Wydział Finansów i Budżetu 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 

poinformowano, że decyzją Wojewody Pomorskiego 

Nr 38/88/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku zwiększono 

plan dotacji na 2009 rok, w dziale 801, rozdziale 

80195, § 2130 o kwotę 12.000 zł., z przeznaczeniem 

na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i 

placówkach oświatowych zestawów do monitoringu 

wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub 

rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z  

Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 

organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych 

szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach 

i placówkach”,

- pismem z dnia 31 sierpnia 2009 roku (pismo nr FB.I-

3050/58/MS/09), przesłanym przez Wydział Finansów 

i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Gdańsku, poinformowano, że decyzją Wojewody 

Pomorskiego nr 47/100/2009 z dnia 27 sierpnia 

2009 roku zwiększono plan dotacji na 2009 rok, w 

dziale 801, rozdziale 80195, § 2130 o kwotę 36.489 

zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach 

wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla 

nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym 

obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej 

egzaminu maturalnego,

- pismem z dnia 3 września 2009 roku (nr FB.I-3050/61/

EK/09), przesłanym przez Wydział Finansów i Budżetu 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 

poinformowano, że decyzją Wojewody Pomorskiego 

nr 49/2009 z dnia 3 września 2009 roku zmniejszono 

plan dotacji na 2009 rok, w dziale 700, rozdziale 70005, 

§ 2110 o kwotę 477 zł.; w dziale 710, rozdziale 71013, § 

2110 o kwotę 10.000 zł.; w dziale 710, rozdziale 71015, 

§ 2110 o kwotę 2.500 zł.; w dziale 754, rozdziale 75411, 

§ 2110 o kwotę 70.900 zł.; w dziale 851, rozdziale 

85156, § 2110 o kwotę 396.000 zł., co ma związek z 

wejściem w życie ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o 

zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok,

- pismem z dnia 9 października 2009 roku (pismo nr 

FB.I-3050/72/EK/09), przesłanym przez Kierownika 

Oddziału Budżetu Wydziału Finansów i Budżetu 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 

poinformowano, że decyzją Wojewody Pomorskiego 

nr 54/2009 z dnia 9 października 2009 roku zmniejszono 

plan dotacji na 2009 rok w dziale 851, rozdziale 85156, 

§ 2110 o kwotę 3.762 zł., co wynika ze zmniejszenia 

liczby podopiecznych podlegających ubezpieczeniu 

zdrowotnemu, przebywających w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych,

- pismami z dnia 13 października 2009 roku (pismo 

nr FB.I-3050/73/EK/09) oraz z dnia 13 listopada 2009 

roku (nr FB.I-3050/73/1/EK/09), przesłanymi przez 

Kierownika Oddziału Budżetu Wydziału Finansów 

i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Gdańsku poinformowano, że decyzją Wojewody 

Pomorskiego nr 55/121/2009 z dnia 9 października 

2009 roku zwiększono plan dotacji na 2009 rok w 
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dziale 853, rozdziale 85321, § 2110 o kwotę 20.000 

zł., z przeznaczeniem na finansowanie działalności 

Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o 

niepełnosprawności,

- pismem z dnia 20 października 2009 roku (pismo nr FB.I-

3050/79/EK/09), przesłanym przez Kierownika Oddziału 

Budżetu Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku poinformowano, 

że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 61/132/2009 

z dnia 20 października 2009 roku zwiększono plan 

dotacji na 2009 rok w dziale 801, rozdziale 80195, 

§ 2130 o kwotę 1.563 zł., z przeznaczeniem na 

sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za 

przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym 

wymiarem godzin) części ustnej poprawkowego 

egzaminu maturalnego,

- pismem z dnia 21 października 2009 roku (pismo nr 

FB.I-3050/80/EK/09), przesłanym przez Kierownika 

Oddziału Budżetu Wydziału Finansów i Budżetu 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformowano, 

że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 60/2009 z dnia 

19 października 2009 roku zmniejszono plan dochodów 

o kwotę 106.385 zł., z tytułu dotacji celowej z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań własnych 

powiatu (dział 852, rozdział 85202, § 2130), co ma 

związek ze zmniejszeniem liczby mieszkańców w 

DPS Pelplin (kwota 51.645 zł.) oraz w DPS Damaszka 

(kwota 54.740 zł.), a także zwiększenia planowanych 

dochodów o kwotę 140.410 zł., z tytułu dotacji celowej 

z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 

własnych powiatu (dział 852, rozdział 85202, § 2130) – 

środki przeznaczone dla DPS Damaszka, na podstawie 

art. 155 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

- pismem z dnia 21 października 2009 roku (pismo nr 

FB.I-3050/78/KE/09), przesłanym przez Kierownika 

Oddziału Budżetu Wydziału Finansów i Budżetu 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 

poinformowano, że decyzją Ministra Finansów Nr 

FS8/4135/336/LMX/094465 z dnia 14 października 

2009 roku zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 

4.638 zł., z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, 

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej realizowanych przez powiat (dział 710, 

rozdział 71015, § 2110 – kwota zwiększenia 3.313 zł.; 

dział 754, rozdział 75411, § 2110 – kwota zwiększenia 

1.325 zł.), z przeznaczeniem na sfinansowanie 

dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie  

cywilnej,

- pismem z dnia 27 października 2009 roku (pismo nr 

FB.I-3050/81/MS/09), przesłanym przez Kierownika 

Oddziału Budżetu Wydziału Finansów i Budżetu 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 

poinformowano, że decyzją Wojewody Pomorskiego 

nr 63/143/2009 z dnia 26 października 2009 roku 

zwiększono planowane dochody o kwotę 68.897 zł., z 

tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację 

bieżących zadań własnych powiatu (dział 852, rozdział 

85202, § 2130), z przeznaczeniem na dofinansowanie 

bieżącej działalności Ponadgminnych Domów Pomocy  

Społecznej – Gniew (kwota 8.680 zł.), Pelplin (kwota 

11.620 zł.), Damaszka (kwota 15.030 zł.), Rudno (kwota 

11.022 zł.), Bielawki (kwota 11.523 zł.),  Wielkie Wyręby 

(kwota 11.022 zł.),

- pismem z dnia 30 października 2009 roku (pismo nr 

FB.I-3050/87/MS/09), przesłanym przez Kierownika 

Oddziału Budżetu Wydziału Finansów i Budżetu 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 

poinformowano, że decyzją Wojewody Pomorskiego 

nr 68/2009 z dnia 28 października 2009 roku 

zmniejszono planowane dochody o kwotę 3.410 zł., z 

tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez powiat (dział 851, rozdział 85156, 

§ 2110) w celu dostosowania wydatków do faktycznych 

potrzeb związanych z opłaceniem składki zdrowotnej 

za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych,

- pismem z dnia 4 listopada 2009 roku (pismo nr 

FB.I-3050/92/EK/09) oraz pismem z dnia 4 listopada 

2009 roku (nr FB.I-3050/91/EK/09), przesłanymi przez 

Kierownika Oddziału Budżetu Wydziału Finansów i 

Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Gdańsku poinformowano, że decyzją Wojewody 

Pomorskiego nr 72/136/2009 z dnia 3 listopada 

2009 roku oraz decyzją Wojewody Pomorskiego nr 

71/71/2009 z dnia 3 listopada  2009 roku zwiększono 

planowane dochody o kwotę ogółem 2.772 zł., z 

tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację 

bieżących zadań własnych powiatu (dział 801, rozdział 

80195, § 2130), z przeznaczeniem na sfinansowanie – 

w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji 

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do 

rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień 

awansu zawodowego,

- pismem z dnia 10 listopada 2009 roku (pismo nr FB.I-

3050/94/EK/09), przesłanym przez Kierownika Oddziału 

Budżetu Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku poinformowano, 

że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 75/2009 z dnia 9 

listopada 2009 roku zmniejszono planowane dochody 

o kwotę 3.000 zł., z tytułu dotacji celowej z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez powiat 

(dział 851, rozdział 85156, § 2110), co ma związek ze 

zmniejszeniem liczby podopiecznych w Domu Dziecka 

w Tczewie, a także zwiększono planowane dochody 

o kwotę 4.400 zł., z tytułu dotacji celowej z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez powiat 

(dział 754, rozdział 75411, § 2110), z przeznaczeniem 

na realizację przedsięwzięcia „Zastępowanie 

funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi” w ramach 

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu 

w latach 2007-2009” w Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie,

- pismem z dnia 12 listopada 2009 roku (pismo nr 

FB.I-3050/95/MS/09), przesłanym przez Kierownika 

Oddziału Budżetu Wydziału Finansów i Budżetu 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 

poinformowano, że decyzją Wojewody Pomorskiego 

nr 76/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku, zmniejszono 

planowane dochody o kwotę 148.234 zł., z tytułu 

dotacji celowej z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez powiat (dział 851, rozdział 85156, § 

2110), w związku z ujednoliceniem poziomu wydatków 

na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne 

za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a także 

zwiększono planowane dochody o kwotę 2.375 zł., z 

tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez powiat (dział 754, rozdział 75411, § 

2110), z przeznaczeniem na zakup szczepionki przeciw 

grypie dla funkcjonariuszy i pracowników jednostek 

ratowniczych Komendy Powiatowej Państwowej 
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Straży Pożarnej,

- pismem z dnia 18 listopada 2009 roku (pismo nr 

FB.I-3050/99/MS/09), przesłanym przez Dyrektora 

Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gdańsku poinformowano, że 

decyzją Wojewody Pomorskiego nr 80/2009 z dnia 

16 listopada 2009 roku: - zmniejszono planowane 

dochody o kwotę 86.744 zł., z tytułu dotacji celowej 

z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 

własnych powiatu (dział 852, rozdział 85202, § 2130), 

w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców w 

następujących Domach Pomocy Społecznej: - Gniew 

(18.780 zł.), Pelplin (21.910 zł.), Stanisławie (4.830 zł.), 

Rudno (8.050 zł.), oraz w związku z art. 155 ust. 2 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. 

z 2008r. Nr 115, poz. 728, z późn.zm.) – Stanisławie 

(33.174 zł.); - zwiększono planowane dochody o 

kwotę 10.909 zł., z tytułu dotacji celowej z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez powiat 

(dział 700, rozdział 70005, § 2110), z przeznaczeniem 

na uregulowanie odszkodowań wynikających z decyzji 

Starosty Tczewskiego: nr GG.GN.7000-DR-25/05 z dnia 

7 października 2009 r., nr GG.GN.7000-DR-23/05 z dnia 

7 października 2009 r., nr GG.GN.7000-DR-24/05 z dnia 

7 października 2009 r., nr GG.GN.7000-DR-6/04 z dnia 

12 października 2009 r., nr GG.GN.7000-DR-6.A/04 z 

dnia 13 października 2009 r. na rzecz osób fizycznych 

za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r. przez Powiat 

Tczewski nieruchomości zajęte pod drogi publiczne 

powiatowe; - zwiększono planowane dochody o 

kwotę 10.000 zł., z tytułu dotacji celowej z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez powiat 

(dział 710, rozdział 71013, § 2110), z przeznaczeniem 

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; 

- zwiększono planowane dochody o kwotę 1.983 zł., z 

tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez powiat (dział 750, rozdział 75045, 

§ 2110), z przeznaczeniem na zadania związane z 

kwalifikacją wojskową (zgodnie z wnioskiem OR.5110-

89/09 z dnia 17 lipca 2009 r.); - zwiększono planowane 

dochody o kwotę 10.000 zł., z tytułu dotacji celowej 

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej realizowanych 

przez powiat (dział 853, rozdział 85321, § 2110), z 

przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

- pismem z dnia 16 grudnia 2009 roku (pismo nr 

FB.I-3050/107/MS/09), przesłanym przez Kierownika 

Oddziału Budżetu Wydziału Finansów i Budżetu 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 

poinformowano, że decyzją Wojewody Pomorskiego 

nr 90/174/2009 z dnia 15 grudnia  2009 roku 

zwiększono planowane dochody o kwotę 15.471 zł., z 

tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej 

realizowanych przez powiat (dział 851, rozdział 

85156, § 2110), z przeznaczeniem na sfinansowanie 

zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez 

prawa do zasiłku.

Dotacja celowa z budżetu państwa, w kwocie 333.000 

zł., sklasyfikowana w § 6430, na inwestycje i zakupy inwe-

stycyjne własne powiatu, dotyczy zadania inwestycyjne-

go pn.: „Moje Boisko – Orlik 2012”, realizowanego przez 

Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie.

W § 6260, dotyczącym dotacji otrzymanych z funduszy 

celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

sektora finansów publicznych, sklasyfikowano dotację z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Gdańsku w wysokości 530.000 zł., na 

dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyj-

nego pn.: „Modernizacja spalarni odpadów medycznych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Szpitala 

Powiatowego w Tczewie” (zadanie realizowane przez 

Starostwo Powiatowe w Tczewie).

Ministerstwo Finansów, w piśmie z dnia 31 stycznia 

2009 roku (nr ST4/4820/33/09), poinformowało o osta-

tecznych wysokościach przyznanych kwot poszczegól-

nych części subwencji ogólnej na 2009 rok, zmniejszając 

o kwotę 687.465 zł. część oświatową subwencji ogól-

nej.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2009 roku (ST4-

4824/284/2009), Minister Finansów poinformował o 

zwiększeniu środków na inwestycje na drogach publicz-

nych powiatowych (zwiększenie nastąpiło ze środ-

ków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2009) o kwotę 

2.637.000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie inwe-

stycji drogowej pn.: „Przebudowa odcinka ulicy Rokickiej 

w Tczewie od skrzyżowania z Aleją Kociewską do granicy 

miasta”.

W piśmie z dnia 29 czerwca 2009 roku (nr ST5/4822/3p/

BKU/09), Minister Finansów poinformował o zwiększe-

niu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 o 

kwotę 150.700 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie 

wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów 

bieżących w obiektach oświatowych.

Pismami z dnia 21 lipca 2009 roku (nr ST5/4822/8p/

BKU/09), oraz z dnia 27 października 2009 roku (nr 

ST5/4822/30p/BKU/09), przesłanymi przez Ministra Finan-

sów, poinformowano o zwiększeniu części oświatowej 

subwencji ogólnej na rok 2009 o kwotę ogółem 134.773 

zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia 

w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudo-

wanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz 

nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku 

modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzysty-

wanych na cele dydaktyczne.

Ponadto, pismem z dnia 25 listopada 2009 roku (nr 

ST5/4822/41p/BKU/09), przesłanym przez Ministra Finan-

sów, poinformowano o zwiększeniu części oświatowej 

subwencji ogólnej na rok 2009 o kwotę 34.250 zł., z prze-

znaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych 

z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach 

oświatowych.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej, przeznaczonej na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zaku-

pów inwestycyjnych, uległy w 2009 roku, zmniejszeniu o 

kwotę 196.020 zł. Ogólna kwota planowanych wpływów z 

tytułu pomocy finansowej wynosi 3.821.480 zł. i dotyczy 

następujących  

zadań:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr, nr 2714G i 2713G 

(Swarożyn - Godziszewo) - etap I” (kwota 1.116.705 

zł. – pomoc od Gminy Tczew),

- „Przebudowa odcinka ulicy Rokickiej w Tczewie od 

skrzyżowania z Aleją Kociewską do granicy miasta” 

(kwota 1.080.000 zł. - pomoc od Miasta Tczewa),

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 2808G (Turze - 

Małżewo - Swarożyn)” (kwota 100.000 zł. - pomoc od 

Gminy Tczew),

- „Przebudowa drogi powiatowej Małe Walichnowy 

- Polskie Gronowo - Gniew (nr 2815G) - odcinek od 
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miejscowości Ciepłe do Małych Walichnów” (kwota 

100.000 zł. - pomoc od Gminy Gniew),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2811G Bałdowo-

Narkowy-Subkowy, na odcinku od skrzyżowania z 

drogą krajową nr 22 do skrzyżowania z drogą krajową 

nr 1 w Subkowach” (kwota 60.000 zł. - pomoc od 

Gminy Subkowy),

- „Remont drogi powiatowej nr 2820G Pelplin-Kulice-

Nowa Cerkiew, na odcinku około 800 m we wsi 

Nowa Cerkiew” (kwota 40.000 zł. - pomoc od Gminy 

Morzeszczyn),

- „Modernizacja wiaduktu nr 07 w ul. 1-Maja w Tczewie 

(2846 G)” (kwota 746.775 zł. - pomoc od Miasta 

Tczewa),

- „Reorganizacja skrzyżowania ul. Mostowej z Gdańską 

w Tczewie” (kwota 80.000 zł. - pomoc od Miasta 

Tczewa),

- „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla 

pieszych przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie” (kwota 

70.000 zł. - pomoc od Miasta Tczewa),

- „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla 

pieszych przy ul. Armii Krajowej w Tczewie w rejonie 

budynków TTBS” (kwota 50.000 zł. - pomoc od Miasta 

Tczewa),

- „Remont dwóch zatok autobusowych przy ul. 30-go 

Stycznia w Tczewie” kwota 45.000 zł. - pomoc od 

Miasta Tczewa),

- „Moje Boisko - Orlik 2012” (kwota 333.000 zł. – pomoc 

od Samorządu Województwa Pomorskiego).

Natomiast, wpływy z tytułu pomocy finansowej, prze-

znaczonej na dofinansowanie własnych zadań bieżących, 

stanowiły kwotę ogółem 317.402 zł., i  dotyczą: zadania 

związanego z bieżącym remontem chodników przy dro-

gach powiatowych (kwota 100.000 zł. – pomoc od Miasta 

Tczewa); zadania związanego z bieżącym utrzymaniem 

zieleni w pasach dróg powiatowych, zlokalizowanych 

na terenie miasta Tczewa (kwota 130.000 zł. - pomoc 

od Miasta Tczewa); zadania związanego z utrzymaniem 

działalności Centrum Interwencji Kryzysowej w Tczewie 

(kwota ogółem 79.942 zł. – pomoc od:  Miasta Tczewa 

(40.000 zł.); Gminy Morzeszczyn (7.500 zł.); Gminy Tczew 

(12.000 zł.); Gminy Pelplin (20.442 zł.), oraz zadania zwią-

zanego z zakupem podręczników szkolnych dla uczniów 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tcze-

wie, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 

w 2009 roku – „Wyprawka szkolna” (kwota 7.460 zł. – 

pomoc od Miasta Tczewa).Planowane wpływy z tytułu 

poręczenia kredytu, zaciągniętego przez Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Tczewie, stanowią kwotę 67.355 zł.

W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu 

nastąpiła zmiana struktury dochodów, co przedstawia 

poniższa tabela.

 

Tabela nr 3 

Zmiany w strukturze planu dochodów budżetu w 2009 roku 

Wyszczególnienie  §  Plan 

uchwalony 

01.01.2009 

roku  

Struktura 

w%  

Plan po 

zmianach 

31.12.2009 

roku  

Struktura 

w %  

1  2  3  4  5  6  

Dochody ogółem    104.373.794  100  110.942.738  100  

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 

Wspólnej Polityki Rolnej 

2008,2009 316.978 0,30 1.111.589 1,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 10.074.430 9,65 9.615.923 8,67 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację bieżących zadań własnych powiatu 

2130 9.936.190 9,52 10.482.609 9,45 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

2310 256.680 0,25 325.222 0,29 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

2320 502.720 0,48 532.199 0,48 

Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin), powiatów 

(związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

2707,2708 151.484 0,14 202.142 0,18 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących 

2710 5.000 0,01 317.402 0,29 

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 2760 0 0,00 220.039 0,20 

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę 

samorządu terytorialnego od innej jednostki 

samorządu terytorialnego będącej instytucją 

wdrażającą na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) 

2888,2889 0 0,00 550.000 0,50 

Subwencja ogólna z budżetu państwa 2920 49.282.892 47,22 48.915.150 44,09 

Środki na inwestycje na drogach publicznych 

powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 

powiatowych, wojewódzkich i krajowych 

w granicach miast na prawach powiatu 

6180 0 0,00 2.637.000 2,38 

Dotacje rozwojowe 6208 0 0,00 2.718.105 2,45 
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Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

sektora finansów publicznych 

6260 0 0,00 530.000 0,48 

 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 

i zakupów inwestycyjnych 

6300 4.017.500 3,85 3.821.480 3,44 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych powiatu 

6430 0 0,00 333.000 0,30 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

6610 0 0,00 24.000 0,02 

Dochody własne 0420,0470, 

 0690,0750, 

 0770,0830, 

 0840, 0870, 

 0920,0960, 

 0970, 2360, 

2380, 2690 

16.022.517 15,35 16.834.237 15,17 

Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym 

należności uboczne 

8020 0 0,00 67.355 0,06 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 13.251.403 12,70 11.349.286 10,23 

Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 556.000 0,53 356.000 0,32 

 

Analizując strukturę planu dochodów należy stwier-

dzić, że głównymi źródłami dochodów powiatu są:

- subwencja ogólna z budżetu państwa, która stanowiła, 

na dzień 1 stycznia 2009 roku, 47,22% dochodów 

ogółem, a na koniec okresu  sprawozdawczego stanowi 

44,09% dochodów ogółem (wskaźnik struktury uległ 

zmniejszeniu, przy spadku subwencji o kwotę 367.742 

zł.),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację bieżących zadań własnych powiatu, 

które stanowiły, na dzień 1 stycznia 2009 roku, 

9,52% dochodów ogółem, a na koniec okresu 

sprawozdawczego stanowią 9,45% dochodów ogółem 

(wskaźnik struktury uległ zmniejszeniu, przy wzroście 

dotacji o kwotę 546.419 zł.),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat, które stanowiły, na dzień 1 stycznia 2009 

roku, 9,65% dochodów ogółem, a na koniec okresu 

sprawozdawczego stanowią  8,67% dochodów ogółem 

(wskaźnik struktury uległ zmniejszeniu, przy spadku 

dotacji o kwotę 458.507 zł.),

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, 

który stanowił, na dzień 1 stycznia 2009 roku, 

12,70% dochodów ogółem, a na koniec okresu 

sprawozdawczego stanowi 10,23% dochodów ogółem 

(wskaźnik struktury uległ zmniejszeniu, przy czym 

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 

uległy zmniejszeniu o kwotę 1.902.117 zł.),

- dochody własne, które stanowiły, na dzień 1 stycznia 

2009 roku, 15,35% dochodów ogółem, a na koniec 

okresu sprawozdawczego stanowią 15,17% dochodów 

ogółem (wskaźnik struktury uległ zmniejszeniu, przy 

wzroście dochodów własnych o kwotę 811.720 zł.).

Tabela nr 4 

Zmiany planu wydatków w 2009 roku w działach 

Dział  Wyszczególnienie  Plan uchwalony 

01.01.2009 roku  

Plan  

(po 

zmianach) 

31.12.2009 

roku  

Wzrost (+) 

Spadek (-)  

Wskaźnik % 

(4:3)  

1  2  3  4  5  6  

010 Rolnictwo i łowiectwo 32.000 32.000 0 100,00 

020 Leśnictwo 17.671 17.671 0 100,00 

600 Transport i łączność 14.860.103 17.765.055 2.904.952 119,55 

630 Turystyka 30.207 26.527 -3.680 87,82 

700 Gospodarka mieszkaniowa 741.700 720.882 -20.818 97,19 

710 Działalność usługowa 555.000 574.313 19.313 103,48 

750 Administracja publiczna 14.071.453 15.437.445 1.365.992 109,71 

754 Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 

5.993.100 6.005.300 12.200 100,20 

757 Obsługa długu publicznego 3.682.071 3.445.688 -236.383 93,58 

758 Różne rozliczenia 5.017.904 1.196.271 -3.821.633 23,84 
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801 Oświata i wychowanie 35.468.105 37.669.443 2.201.338 106,21 

851 Ochrona zdrowia 2.978.919 2.981.984 3.065 100,10 

852 Pomoc społeczna 21.115.978 23.623.821 2.507.843 111,88 

853 Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 

2.950.448 3.735.651 785.203 126,61 

854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

6.324.000 7.465.318 1.141.318 118,05 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

133.470 152.470 19.000 114,23 

926 Kultura fizyczna i sport 401.665 1.138.495 736.830 283,44 

OGÓŁEM:  114.373.794 121.988.334 7.614.540 106,66  

 

Z tabeli nr 4 wynika, że znaczący wzrost wydatków 

występuje w dziale 600 „Transport i łączność” - plan 

został zwiększony o kwotę 2.904.952 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków były 

między innymi: dotacja rozwojowa otrzymana z Woje-

wództwa Pomorskiego, w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 

2007-2013, Osi Priorytetowej 4 Regionalny system trans-

portowy, Działanie 4.1  

Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej, współ-

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, na zadanie inwestycyjne pn. 

„Przebudowa dróg powiatowych nr, nr 2714G i 2713G 

(Swarożyn - Godziszewo) - etap I”; wpływy z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących oraz dofinansowanie własnych zadań  

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Wzrost wydatków o kwotę 2.507.843 zł., występuje w 

dziale 852 „Pomoc społeczna”, natomiast w dziale 853 

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 

został zwiększony o kwotę 785.203 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków były 

między innymi: zwiększenia dochodów własnych realizo-

wanych przez domy pomocy społecznej; wpływy z tytułu 

pomocy finansowej, udzielanej przez gminy z terenu 

Powiatu Tczewskiego, z przeznaczeniem na funkcjonowa-

nie Centrum Interwencji Kryzysowej w Tczewie; dotacje 

celowe na dofinansowanie wydatków bieżących domów 

pomocy społecznej oraz dotacje rozwojowe otrzymane 

z  Województwa Pomorskiego na dofinansowanie pro-

jektów: pn.: „Twoja decyzja, Twoja przyszłość – wspo-

maganie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 

zawodowe Powiatu Tczewskiego”, pn.: „Fachowców! 

Chcemy, możemy, będziemy ich mieć – zajęcia dodatko-

we dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzą-

cych kształcenie zawodowe z Powiatu Tczewskiego”, pn.: 

„Trzy filary-podstawa wzmocnienia partnerstwa lokal-

nego w Powiecie Tczewskim”, pn.: „Trzy filary – Bank 

Partnerów Lokalnych”.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – plan został 

zwiększony o kwotę 2.201.338 zł., oraz w dziale 854 „Edu-

kacyjna opieka wychowawcza” - plan  został zwiększony 

o kwotę 1.141.318 zł.

Powyższy wzrost wydatków na zadania w zakresie 

oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wycho-

wawczej jest następstwem między innymi urealnienia 

wielkości środków przeznaczonych na realizację tych 

zadań, poprzez zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki 

w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. 

Ponadto, źródłem pokrycia zwiększonych wydatków były 

m.in.: zwiększenia dochodów własnych realizowanych  

przez jednostki oświatowe; dotacja celowa na wypłatę 

stypendiów dla uczniów w ramach projektu pn.: „Wspie-

ranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół Powiatu 

Tczewskiego w roku szkolnym 2008/2009”, oraz wpłaty 

uczestników obozu językowego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wystąpił 

wzrost wydatków o kwotę 1.365.992 zł., co jest następ-

stwem m.in. urealnienia wielkości środków przeznaczo-

nych na realizację zadań z zakresu administracji, poprzez 

zmniejszenie rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na 

wydatki w zakresie administracji publicznej. Źródłem 

pokrycia zwiększonych wydatków w dziale 750 były 

między innymi: dotacja celowa z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu gospodarki nieruchomościami, 

oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach 

bankowych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” nastąpił wzrost 

wydatków o kwotę 736.830 zł., którego źródłem pokrycia 

były między innymi: dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa, oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej na 

zadanie inwestycyjne pn. „Moje Boisko - Orlik 2012”, 

realizowane przez Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupiec-

kich w Tczewie.

II. Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego za 2009 rok 

przedstawia się następująco:

Tabela nr 5 

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, na dzień 31.12.2009 roku, według ważniejszych źródeł 

Treść  Plan  Wykonanie  Wskaźnik % Struktura % wykonania 

Dochody ogółem:  110.942.738 112.055.523,98 101,00  100,00  

w tym:         

subwencja ogólna * 51.552.150 51.552.150,00 100,00 46,01 

dotacje celowe ** 26.222.647 25.939.348,77 98,92 23,15 

udziały w podatku dochodowym  

 od osób fizycznych i prawnych 

11.705.286 12.594.248,85 107,59 11,23 

Dochody własne 21.462.655 21.969.776,36 102,36 19,61 

Wydatki ogółem  121.988.334 117.399.191,90 96,24  100,00  
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w tym:          

wydatki bieżące 98.062.050 94.210.621,53 96,07 80,25 

wydatki majątkowe 23.926.284 23.188.570,37 96,92 19,75 

 

* zostały uwzględnione środki na inwestycje na drogach 

publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na 

drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w 

granicach miast na prawach powiatu, sklasyfikowane 

w § 6180.

** zostały uwzględnione: dotacje rozwojowe sklasyfi-

kowane w § § 2008, 2009 oraz dotacja rozwojowa 

sklasyfikowana w § 6208.

Z tabeli nr 5 wynika, że głównymi źródłami docho-

dów powiatu są: subwencja ogólna i dotacje celowe, 

które stanowią 69,16% dochodów budżetu powiatu, co 

determinuje kierunki wydatków na cele określone w 

ustawach.

Dochody własne, realizowane przez jednostki budże-

towe, to między innymi:

- wpływy z opłat komunikacyjnych,

- dochody z  najmu i  dz ierżawy sk ładników 

majątkowych,

- wpływy z usług,

- dochody z odsetek naliczonych od środków na 

rachunku bankowym,

- darowizny w postaci pieniężnej,

- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej.

W 2009 roku, wydatki bieżące stanowiły 80,25% 

zrealizowanych wydatków ogółem, natomiast wydatki 

majątkowe stanowiły 19,75% zrealizowanych wydatków 

ogółem.

1. Planowane dochody ogółem w kwocie 110.942.738 zł., 

wykonano w wysokości 112.055.523,98 zł., co stanowi 

101,00% środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 110.942.738 zł., 

planowane dochody bieżące stanowią kwotę 98.166.871 

zł. (wykonano 99.006.021,80 zł., tj. 100,85% planu), nato-

miast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 

12.775.867 zł. (wykonano 13.049.502,18 zł., tj. 102,14% 

planu).

Tabela nr 6 

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2009 roku, według działów klasyfikacji budżetowej 

Dział  Wyszczególnienie  Plan  

(po 

zmianach)  

Wykonanie  Struktura 

%  

wykonania 

Wskaźnik 

% (4:3)  

1  2  3  4  5  6  

010 Rolnictwo i łowiectwo 32.000 31.720,00 0,03 99,13 

600 Transport i łączność 7.692.699 7.907.088,73 7,06 102,79 

700 Gospodarka mieszkaniowa 3.569.600 3.649.896,76 3,26 102,25 

710 Działalność usługowa 556.663 556.140,39 0,50 99,91 

750 Administracja publiczna 1.025.174 1.061.188,18 0,95 103,51 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

5.929.600 5.926.801,30 5,28 99,95 

756 Dochody od osób prawnych,  

 od osób fizycznych i od innych 

jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

13.605.286 14.442.306,33 12,89 106,15 

758 Różne rozliczenia 51.858.470 51.839.543,52 46,26 99,96 

801 Oświata i wychowanie 1.543.038 1.610.072,34 1,44 104,34 

851 Ochrona zdrowia 2.906.095 2.920.336,89 2,61 100,49 

852 Pomoc społeczna 17.909.845 17.920.272,78 15,98 100,06 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

2.129.589 2.092.723,71 1,87 98,27 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.515.679 1.428.433,05 1,27 94,24 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

3.000 3.000,00 0,01 100,00 

926 Kultura fizyczna i sport 666.000 666.000,00 0,59 100,00 

  OGÓŁEM:  110.942.738 112.055.523,98 100,00  101,00  
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Z tabeli nr 6 wynika, że wykonano plan dochodów w 

101,00%.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 

zrealizowano dochody w wysokości 94,24% środków 

zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania 

dochodów związanych z dofinansowaniem własnych 

zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł (dotyczy 

projektu pn.: „Mam prawo ! - transgraniczna wymiana 

doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych”).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej”, zrealizowano dochody w wysokości 98,27% 

środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji 

dochodów z tytułu dotacji rozwojowej (dotyczy: projektu 

pn.: „Twoja decyzja, Twoja przyszłość - wspomaganie  

pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe 

Powiatu Tczewskiego”, oraz projektu pn.:  „Trzy filary 

- Bank Partnerów Lokalnych”).

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, zrealizowano 

dochody w wysokości 99,13% środków zaplanowanych, 

co wynika z niezrealizowania w pełnej wysokości docho-

dów z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzą-

dowej realizowane przez powiat (dotacja dotyczy prac 

geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa).

W dziale 710 „Działalność usługowa”, zrealizowano 

dochody w wysokości 99,91% środków zaplanowanych, 

co wynika z niezrealizowania w pełnej  wysokości docho-

dów z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzą-

dowej realizowane przez powiat (dotacja dotyczy opra-

cowań geodezyjnych i kartograficznych oraz nadzoru 

budowlanego).

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa”, zrealizowano dochody w wysokości 

99,95% środków zaplanowanych, co wynika głównie z 

niezrealizowania w całości dochodów dotyczących dota-

cji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane 

przez powiat (dotacja dotyczy funkcjonowania Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie).

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie posiadających oso-

bowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, 

zrealizowano dochody w wysokości 106,15% środków 

zaplanowanych.

Wysokie wykonanie dochodów wynika ze zrealizowa-

nia: - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 

na poziomie 106,13% środków zaplanowanych (planowa-

ne wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od 

osób fizycznych: 11.349.286 zł.; wykonanie: 12.045.145 

zł.), - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 

na poziomie 154,24% środków zaplanowanych (planowa-

ne wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od 

osób prawnych: 356.000 zł.; wykonanie: 549.103,85 zł.).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano 

dochody w wysokości 104,34% środków zaplanowa-

nych, co wynika głównie ze zrealizowania przez jed-

nostki oświatowe wyższych dochodów z tytułu najmu i 

dzierżawy składników majątkowych, wpływów z różnych 

dochodów oraz świadczonych usług.

W dziale 750 „Administracja publiczna”, zrealizowano 

dochody w wysokości 103,51% środków zaplanowanych, 

co wynika głównie z wysokiej realizacji dochodów doty-

czących wpływów z różnych opłat (planowane dochody: 

40.000 zł., wykonanie 58.143,31 zł., co stanowi 145,36% 

środków zaplanowanych), odsetek od środków pienięż-

nych gromadzonych na rachunku bankowym (planowane 

dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku ban-

kowym: 529.241 zł.; wykonanie: 554.240,63 zł., co stano-

wi 104,72% środków zaplanowanych), a także wpływów 

z różnych dochodów (planowane dochody: 30.000 zł., 

wykonanie 86.283,71 zł., co stanowi 287,61% środków 

zaplanowanych).

W dziale 600 „Transport i łączność”, zrealizowano 

dochody w wysokości 102,79% środków zaplanowa-

nych, co wynika głównie z wyższych wpływów z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie wła-

snych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

(wyższe wpływy dotyczą pomocy finansowej otrzymanej 

od Miasta Tczewa na zadanie inwestycyjne pn.: „Prze-

budowa odcinka ulicy Rokickiej w Tczewie od skrzyżo-

wania z Aleją Kociewską do granicy miasta”), oraz ze 

zrealizowania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie 

wyższych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa dro-

gowego, dzierżawy składników majątkowych, odsetek 

od środków gromadzonych na rachunku bankowym, a 

także ze zrealizowania przez Starostwo Powiatowe w 

Tczewie wyższych wpływów z różnych dochodów (zwrot 

niewykorzystanych środków, określonych w uchwale Nr 

XXX/212/08 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 grudnia 

2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budże-

towych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2008).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowa-

no dochody w wysokości 102,25% środków zaplanowa-

nych, co wynika ze zrealizowania wyższych dochodów z 

tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz 

dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu admi-

nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawa-

mi.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano docho-

dy w wysokości 100,49% środków zaplanowanych, co 

wynika głównie ze zrealizowania wyższych wpływów z 

różnych dochodów, przez Starostwo Powiatowe w Tcze-

wie (zwrot niewykorzystanych środków, określonych w 

uchwale Nr XXX/212/08 Rady Powiatu Tczewskiego z 

dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków budżetowych, których niezrealizowane  kwoty 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008).

2. Planowane wydatki ogółem w kwocie 121.988.334 zł., 

wykonano w wysokości 117.399.191,90 zł., co stanowi 

96,24% środków zaplanowanych.

W planowanych wydatkach ogółem 121.988.334 zł., 

planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 98.062.050 

zł. (wykonano 94.210.621,53 zł., tj. 96,07 % planu), nato-

miast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 

23.926.284 zł. (wykonano 23.188.570,37 zł., tj. 96,92% 

planu).

W tabeli nr 7 przedstawiono realizację planu wydat-

ków według działów klasyfikacji budżetowej, strukturę 

zrealizowanych wydatków, a także stosunek wykonanych 

wydatków do założonego planu.
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Tabela nr 7 

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2009 roku, według działów klasyfikacji budżetowej 

Dział  Wyszczególnienie  Plan  

(po 

zmianach)  

Wykonanie  Struktura % 

wykonania  

Wskaźnik % 

(4:3)  

1  2  3  4  5  6  

010 Rolnictwo i łowiectwo 32.000 31.720,00 0,03 99,13 

020 Leśnictwo 17.671 17.670,99 0,01 99,99 

600 Transport i łączność 17.765.055 16.946.173,76 14,43 95,39 

630 Turystyka 26.527 26.375,95 0,02 99,43 

700 Gospodarka mieszkaniowa 720.882 301.253,31 0,26 41,79 

710 Działalność usługowa 574.313 573.780,36 0,49 99,91 

750 Administracja publiczna 15.437.445 15.130.876,55 12,89 98,01 

754 Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 

6.005.300 6.001.626,55 5,11 99,94 

757 Obsługa długu publicznego 3.445.688 2.600.642,56 2,22 75,48 

758 Różne rozliczenia 1.196.271 0,00 - - 

801 Oświata i wychowanie 37.669.443 37.187.162,38 31,68 98,72 

851 Ochrona zdrowia 2.981.984 2.936.015,84 2,50 98,46 

852 Pomoc społeczna 23.623.821 23.544.117,02 20,05 99,66 

853 Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 

3.735.651 3.651.853,45 3,11 97,76 

854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

7.465.318 7.166.115,63 6,10 95,99 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

152.470 147.469,13 0,13 96,72 

926 Kultura fizyczna i sport 1.138.495 1.136.338,42 0,97 99,81 

  OGÓŁEM:  121.988.334 117.399.191,90 100,00  96,24  

 

Z tabeli nr 7 wynika, że w dziale 700 „Gospodarka 

mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w wysokości 

41,79% środków zaplanowanych, co wynika głównie z:

- niskiej realizacji wydatków związanych z zadaniami 

z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 

powiatu,

- nieponiesieniem wydatków związanych z realizacją 

następujących zadań inwestycyjnych:  pn. : 

„Przywrócenie walorów historycznych i adaptacja do 

nowej funkcji animacji kulturalnej kamienicy leżącej 

w zabytkowym układzie urbanistycznym Starego 

Miasta w Tczewie przy ul. Kościelnej 6/7”; pn.: „Zakup 

nieruchomości, położonej w Tczewie przy ul. 1-go 

Maja 2, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 123”,

- niezreal izowaniem wydatków związanych z 

przewozem zwłok z miejsc publicznych na terenie 

Powiatu Tczewskiego do szpitala, w celu  stwierdzenia 

przyczyny zgonu, na zlecenie Prokuratury.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizo-

wano wydatki w 75,48% środków zaplanowanych, co 

wynika m.in. z nieponiesienia wydatków związanych z 

obsługą, zaciągniętego w 2009 roku kredytu na sfinan-

sowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano 

wydatki na poziomie 95,39% środków zaplanowanych, 

co wynika głównie z niższych wydatków remontowych 

związanych z realizacją zadania pn.: „Wymiana czterech 

odcinków pomostu jezdnego na zabytkowych przęsłach 

oraz naprawa czterech dylatacji, dotyczących mostu dro-

gowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 

zrealizowano wydatki na poziomie 95,99% środków 

zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania 

projektu pn.: „Mam prawo ! - transgraniczna wymiana 

doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych”.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-

wego” wykonano wydatki w 96,72% środków zaplano-

wanych, co wynika głównie z niewykorzystania środków 

przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek zalicza-

nych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na  

finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 

konserwatorskich obiektów zabytkowych.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej” zrealizowano wydatki na poziomie 97,76% 

środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższych 

wydatków związanych z realizacją następujących projek-

tów: pn.: „Twoja decyzja, Twoja przyszłość - wspoma-

ganie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawo-

dowe Powiatu Tczewskiego” (plan: 342.371 zł.; wykona-

nie: 325.068,74 zł.), pn.: „Fachowców! Chcemy, możemy, 

będziemy ich mieć - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodo-

we z Powiatu Tczewskiego” (plan: 373.601 zł.; wykona-

nie: 371.165,32 zł.), pn.: „Trzy filary - Bank Partnerów  

Lokalnych” (plan: 74.240 zł.; wykonanie: 52.013,42 

zł.).

W dziale 750 „Administracja publiczna” zrealizowano 

wydatki na poziomie 98,01% środków zaplanowanych, 

co wynika głównie z niższych wydatków inwestycyjnych 

związanych z realizacją zadania pn.: „Siedziba Starostwa 

Powiatowego w Tczewie”.

Ponadto, w dniu 29 grudnia 2009 roku, Rada Powiatu 

Tczewskiego podjęła uchwałę Nr XLVI/299/09 w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie-

zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budże-

towego 2009, w której określiła niezrealizowane wydatki 
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budżetowe dotyczące poszczególnych zadań (realizacja 

tych zadań będzie kontynuowana w roku 2010) na łączną 

kwotę 3.013.283 zł., z tego: kwota 2.659.515 zł. dotyczy 

zadań inwestycyjnych (§ 6050, § 6060), kwota 278.128 zł. 

dotyczy zadań remontowych (§ 4270), kwota 75.640 zł. 

dotyczy pozostałych zadań (§ 4300, § 4390).

 UCHWAŁA Nr XLVI/299/09 Rady Powiatu Tczewskiego 

z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, stano-

wi załącznik nr 18 do niniejszego sprawozdania.

Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2009 roku, posia-

dał należności w kwocie 825.328,22 zł. (według roczne-

go sprawozdania Rb-N o stanie należności powiatu), z 

tego:

- wymagalnych należności w kwocie 705.071,95 zł., 

dotyczących m.in. dochodów powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 

grzywien i innych kar pieniężnych od osób 

prawnych,

- pozostałych należności w kwocie 120.256,27 zł., 

dotyczących m.in. dostaw towarów i usług.

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 31 grud-

nia 2009 roku, wynosiły 8.177.015,18 zł. (według roczne-

go sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków 

budżetowych powiatu).

Z podanej wyżej kwoty, 5.520.972,64 zł. dotyczy zobo-

wiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

pracowników, podatku dochodowego od wynagrodzeń 

pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne 

oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy 

zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycjne-

go pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr, nr 2714G i 

2713G (Swarożyn - Godziszewo) - etap I”, oraz zobowią-

zań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 31 

grudnia 2009 roku, zobowiązanie w kwocie 4.000.000 zł. 

(według rocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowią-

zań powiatu według tytułów dłużnych oraz gwarancji i 

poręczeń) z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spół-

dzielczym w Tczewie (kredyt zaciągnięty w roku 2009, w 

kwocie 4.000.000 zł.).

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w dziale wyniosły 32.000 zł., a 

wykonanie 31.720 zł, co stanowi 99,13% środków zapla-

nowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 32.000 

zł., wykonanie 31.720 zł., tj. 99,13% planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 32.000 zł., a 

wykonanie 31.720 zł., co stanowi 99,13% środków zapla-

nowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 32.000 

zł., wykonanie 31.720 zł., tj. 99,13% planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na 

potrzeby rolnictwa

Plan dochodów w wysokości 32.000 zł., wykonano w 

99,13% (31.720 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budże-

tu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 32.000 zł., wykonano w 

99,13% (31.720 zł.).

Planowane wydatki dotyczą prac geodezyjno-urządze-

niowych na potrzeby rolnictwa.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane wydatki w dziale wyniosły 17.671 zł., a 

wykonanie 17.670,99 zł., co stanowi 99,99% środków 

zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące  

wynoszą 17.671 zł., wykonanie 17.670,99 zł., tj. 99,99% 

planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w wysokości 14.300 zł., wykonano w 

100,00% (14.300 zł.).

Na podstawie porozumienia, zawartego z Nadleśnic-

twem Starogard Gdański, w sprawie prowadzenia przez 

nadleśniczego niektórych spraw należących do kom-

petencji Starosty (nadzór nad lasami niestanowiącymi 

własności Skarbu Państwa – zgodnie z art. 5 ustawy o 

lasach), płatności są realizowane w oparciu o faktury 

wystawione przez nadleśnictwo (na ten cel wydatkowa-

no kwotę 14.300 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 3.371 zł., wykonano w 

99,99% (3.370,99 zł.).

Planowane wydatki dotyczą wykonania oceny udatno-

ści upraw leśnych założonych w 2003 roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w dziale wyniosły 7.692.699 zł., 

a wykonanie 7.907.088,73 zł., co stanowi 102,79% środ-

ków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wyno-

szą 1.486.114 zł., wykonanie 1.427.726,53 zł., tj. 96,07% 

planu, natomiast planowane dochody majątkowe wyno-

szą 6.206.585 zł., wykonanie 6.479.362,20 zł., tj. 104,39% 

planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyno-

szą 2.421,80 zł., w tym należności wymagalne stanowią 

kwotę 2.317,50 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 17.765.055 

zł., a wykonanie 16.946.173,76 zł., co stanowi 95,39% 

środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące 

wynoszą 3.602.521 zł., wykonanie 3.037.103,46 zł., tj. 

84,30% planu, natomiast planowane wydatki majątkowe 

wynoszą 14.162.534 zł., wykonanie 13.909.070,30 zł., tj. 

98,21% planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 1.313.650,56 zł. (zobowiązania wymagalne nie 

występują).
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Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w wysokości 7.492.699 zł., wykonano 

w 104,25% (7.811.005,32 zł.).

Planowane dochody dotyczą: dotacji rozwojowej, 

darowizny w postaci pieniężnej, wpływów z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej między jednostkami  

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących oraz wpływów z tytułu pomocy finanso-

wej udzielanej między jednostkami samorządu terytorial-

nego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 

i zakupów inwestycyjnych, a także wpływów, realizowa-

nych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie, z tytułu 

między innymi dzierżawy składników majątkowych, opłat 

za zajęcie pasa drogowego, odsetek od środków groma-

dzonych na rachunku bankowym.

Należności w kwocie 2.421,80 zł. dotyczą opłat za zaję-

cie pasa drogowego (należności wymagalne wynoszą 

2.317,50 zł. i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego).

Plan wydatków w wysokości 17.555.055 zł., wykonano 

w 95,74% (16.806.390,28 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 503.219 zł., co stanowiło 100,00% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 2,99% wykonania.

W oparciu o porozumienia z gminami, w sprawie prze-

kazania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg 

powiatowych na terenie gminy Pelplin i Morzeszczyn, 

na terenie gminy Gniew, oraz na terenie Miasta Tczewa, 

zaplanowano środki w kwocie ogółem 200.000 zł. (na 

podstawie zawartych porozumień, przekazano dotację 

dla Miasta i Gminy Gniew w kwocie 80.000 zł., dotację 

dla Gminy i Miasta Pelplin w kwocie 90.000 zł., dotację 

dla Miasta Tczewa 30.000 zł.).

Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie zajmuje się utrzy-

maniem bieżącym i zimowym dróg powiatowych oraz 

inwestycjami na tych drogach, za wyjątkiem niektórych 

zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Wydział Fun-

duszy Europejskich i Inwestycji Starostwa Powiatowego 

w Tczewie.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup 

materiałów i wyposażenia kwotę 310.798,24 zł., która 

dotyczy m.in. zakupu: materiałów do zimowego utrzyma-

nia dróg, paliwa do samochodów i sprzętu drogowego, 

emulsji, grysu, mieszanki asfaltowej, znaków drogowych, 

części do napraw sprzętu.

Zakupione materiały (emulsja asfaltowa i grys) zostały 

zużyte do cząstkowych napraw nawierzchni bitumicznych 

ulic i dróg, wykonanych przez pracowników Powiatowe-

go Zarządu Dróg w Tczewie.

W rozdziale 60014, na remonty zaplanowano wydat-

ki w kwocie 1.338.282 zł., które zostały zrealizowane w 

75,18%, tj. w kwocie 1.006.083 zł.  

Informacja dotycząca wykorzystania środków zapla-

nowanych na zadania remontowe została zawarta w 

załączniku nr 8 – Plan remontów – wykonanie na dzień 

31.12.2009 roku.

Ponadto, w rozdziale 60014 na zadania inwestycyj-

ne zaplanowano wydatki w kwocie 14.152.534 zł., które 

zostały zrealizowane w 98,28%, tj. w kwocie 13.909.070,30 

zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zapla-

nowanych na zadania inwestycyjne została zawarta w 

załączniku nr 7 –  

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwe-

stycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2009 

roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 1.313.650,56 zł. (nie występują zobowiązania 

wymagalne) i dotyczą m.in.: dodatkowego wynagrodze-

nia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, 

składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz 

pracy, zakupu: materiałów i wyposażenia, zakupu ener-

gii, zakupu usług remontowych, pozostałych usług oraz 

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powia-

towych nr, nr 2714G i 2713G (Swarożyn - Godziszewo) 

- etap I”.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan dochodów w wysokości 200.000 zł., wykonano w 

48,04% (96.083,41 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej, otrzymy-

wanej z Miasta Tczewa, przeznaczonej na akcję zima.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 210.000 zł., wykonano w 

66,56% (139.783,48 zł.).

Na podstawie porozumienia, zawartego pomiędzy Pre-

zydentem Miasta Tczewa a Zarządem Powiatu Tczewskie-

go, Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie realizuje usługi w 

zakresie zimowego utrzymania dróg miejskich.

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych, zapla-

nowano pomoc finansową dla Gminy Subkowy na reali-

zację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi 

gminnej Brzuśce-Subkowy” (plan: 10.000 zł.; w 2009 roku 

nie poniesiono z tego tytułu wydatków).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w dziale wyniosły 26.527 zł., a 

wykonanie 26.375,95 zł., co stanowi 99,43% środków 

zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 

26.527 zł., wykonanie 26.375,95 zł., tj. 99,43% planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 26.527 zł., wykonano w 

99,43% (26.375,95 zł.).

Planowane wydatki dotyczą składek członkowskich 

Powiatu Tczewskiego, w związku z przynależnością 

do: Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE (plan: 

15.207 zł.; wykonanie: 15.058,75 zł.), oraz Stowarzyszenia 

Żuławy (plan: 11.320 zł.; wykonanie: 11.317,20 zł.)

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w dziale wyniosły 3.569.600 zł., a 

wykonanie 3.649.896,76 zł., co stanowi 102,25% środków 

zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 

863.318 zł., wykonanie 942.856,78 zł., tj. 109,21% planu, 

natomiast planowane dochody majątkowe wynoszą 

2.706.282 zł., wykonanie 2.707.039,98 zł., tj. 100,03% 

planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyno-

szą 176.423,29 zł., w tym należności wymagalne stano-

wią kwotę 123.794,36 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 720.882 zł., a 

wykonanie 301.253,31 zł., co stanowi 41,79% środków 

zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 
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350.882 zł., wykonanie 289.053,87 zł., tj. 82,38% planu, 

natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 

370.000 zł., wykonanie 12.199,44 zł., tj. 3,30% planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 44.934,36 zł. (zobowiązania wymagalne nie 

występują).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo-

ściami

Plan dochodów w wysokości 3.569.600 zł., wykonano 

w 102,25% (3.649.896,76 zł.).

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej, planowana w kwocie 

146.432 zł., została wykonana w 82,51 % środków zapla-

nowanych 120.822,37 zł.).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu admi-

nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

zostały zrealizowane w wysokości 496.818,03 zł. (plan 

436.920 zł.), co stanowi 113,71% środków zaplanowa-

nych.

Ponadto, zostały zrealizowane dochody między innymi 

z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 

w wysokości 267.593,61 zł.,

- wpływów z różnych dochodów (dochody związane 

z nieruchomościami przy ul. Wojska Polskiego 5 w 

Tczewie oraz przy ul. Piaskowej 3 w  

Tczewie) w wysokości 52.687,70 zł.,

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 

wieczyste nieruchomości w wysokości 4.935,07 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

nieruchomości w wysokości 2.707.039,98 zł. (środki 

uzyskane ze sprzedaży: sześciu lokali użytkowych 

w budynku przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie, 

nieruchomości przy ul. Krasickiego w Gniewie, 

nieruchomości przy Placu Św. Grzegorza w Tczewie 

oraz nieruchomości przy ul. Pomorskiej w Skórczu).

Należności w kwocie 176.423,29 zł. dotyczą najmu i 

dzierżawy składników majątkowych, odpłatnego naby-

cia prawa własności nieruchomości, wpływów z różnych 

dochodów, a także dochodów powiatu związanych z reali-

zacją zadań z zakresu administracji rządowej (należno-

ści wymagalne wynoszą 123.794,36 zł. i dotyczą najmu 

i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z 

różnych dochodów – mediów, a także dochodów powia-

tu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej).

Plan wydatków w wysokości 708.882 zł., wykonano w 

41,09% (291.253,31 zł.).

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatko-

wano kwotę 120.822,37 zł. (plan 146.432 zł.), co stanowi 

82,51% środków zaplanowanych.

Wydatki zostały poniesione między innymi na: opłaty 

za sprzątanie nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty 

za wywóz odpadów z nieruchomości Skarbu Państwa, 

opłaty sądowe, koszty czynności komornika oraz wyceny 

nieruchomości Skarbu Państwa, dostawę mediów do nie-

ruchomości Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości 

Skarbu Państwa, szkolenia pracowników.

Planowane wydatki na zadania własne związane 

z gospodarką nieruchomościami powiatu w kwocie 

562.450 zł. zrealizowano w wysokości 170.430,94 zł., co 

stanowi 30,30% środków zaplanowanych.

Wydatki poniesiono między innymi na: wycenę i 

inwentaryzację nieruchomości Powiatu Tczewskiego, 

wynagrodzenie Zarządcy Nieruchomości Wspólnej poło-

żonej przy ul. Wojska Polskiego 5 w Tczewie, ochronę 

budynku szkoły przy Placu Św. Grzegorza 5 w Tczewie, 

opłaty za media, uregulowanie zobowiązań z tytułu 

podatku VAT oraz podatku od nieruchomości, opłaty 

sądowe, szkolenia pracowników.

W rozdziale 70005, na remonty zaplanowano wydatki 

w kwocie 34.969 zł., które zostały zrealizowane w 99,99%, 

tj. w kwocie 34.967,88 zł. (w ramach kwoty 34.969 zł. na 

zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano 

wydatki w kwocie 32.302 zł., które zostały zrealizowane w 

99,99%, tj. w kwocie 32.301,66 zł.; natomiast na zadania 

własne zaplanowano wydatki w kwocie 2.667 zł., które 

zostały zrealizowane w 99,97%, tj. w kwocie 2.666,22 zł.). 

Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplano-

wanych na zadania remontowe została zawarta w załącz-

niku nr 8 – Plan remontów  

— wykonanie na dzień 31.12.2009 roku.

Ponadto, w rozdziale 70005 na zadania inwestycyjne 

zaplanowano wydatki w kwocie 360.000 zł., które zostały 

zrealizowane w 0,61%, tj. w kwocie 2.199,44 zł.Informa-

cja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na 

zadania i zakupy inwestycyjne została zawarta w załącz-

niku nr 7 –  

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwe-

stycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2009 

roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobo-

wiązania w kwocie 44.934,36 zł. (nie występują zobowią-

zania wymagalne), które dotyczą między innymi: zakupu 

usług, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób 

fizycznych.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 12.000 zł., wykonano w 

83,33% (10.000 zł.). Planowane wydatki związane są z 

przewozem zwłok z miejsc publicznych Powiatu Tczew-

skiego, w celu stwierdzenia przyczyny zgonu, na zlecenie 

Prokuratury (plan: 2.000 zł.; w 2009 roku nie poniesiono 

wydatków).

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych, zaplano-

wano pomoc finansową dla Gminy Kamień Pomorski z 

przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego dla 

ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim (plan: 10.000 zł.; 

wykonanie 10.000 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody w dziale wyniosły 556.663 zł., a 

wykonanie 556.140,39 zł., co stanowi 99,91% środków 

zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 

556.663 zł., wykonanie 556.140,39 zł., tj. 99,91% planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyno-

szą 3.661,08 zł., w tym należności wymagalne stanowią 

kwotę 1.433,65 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 574.313 zł., a 

wykonanie 573.780,36 zł., co stanowi 99,91% środków 

zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 

555.813 zł., wykonanie 555.280,36 zł., tj. 99,90% planu, 

natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 

18.500 zł., wykonanie 18.500,00 zł., tj. 100,00% planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 26.789,45 zł. (zobowiązania wymagalne nie 

występują).

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne 
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(nieinwestycyjne)

Plan dochodów w wysokości 89.000 zł., wykonano w 

100% (89.000 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budże-

tu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 89.000 zł., wykonano w 

100% (89.000 zł.).

Planowane wydatki związane są z pracami geodezyj-

nymi, polegającymi na modernizacji ewidencji gruntów, 

budynków i lokali.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartogra-

ficzne

Plan dochodów w wysokości 32.000 zł., wykonano w 

99,13% (31.720 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budże-

tu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 32.000 zł., wykonano w 

99,13% (31.720 zł.).

Planowane wydatki dotyczą prac geodezyjnych zwią-

zanych z porządkowaniem stanu prawnego nieruchomo-

ści Skarbu Państwa. Prace geodezyjne dotyczą gruntów 

pod drogami publicznymi, które będą przejęte na wła-

sność Powiatu Tczewskiego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan dochodów w wysokości 435.663 zł., wykonano w 

99,94% (435.420,39 zł.).

Planowane dochody dotyczą m.in. dotacji celowej 

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w 

kwocie 434.813 zł. (wykonanie: 434.560,36 zł.).

Należności w kwocie 3.661,08 zł. dotyczą dochodów 

powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu admi-

nistracji rządowej (należności wymagalne wynoszą 

1.433,65 zł. i dotyczą dochodów powiatu związanych z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

Plan wydatków w wysokości 434.813 zł., wykonano w 

99,94% (434.560,36 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 284.424,43 zł., co stanowi 99,99% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 65,45% wykonania.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobo-

wiązania w kwocie 26.789,45 zł. (nie występują zobo-

wiązania wymagalne), które dotyczą dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia spo-

łeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu materiałów i 

wyposażenia, zakupu usług, oraz opłat z tytułu zakupu 

usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan wydatków w wysokości 18.500 zł., wykonano w 

100,00% (18.500 zł.).

Planowane wydatki majątkowe dotyczą pomocy finan-

sowej dla Gminy Starogard Gdański na realizację projek-

tu pn.: „ Golgota Kociewia”, w ramach którego w Lesie 

Szpęgawskim (miejscu mordu ludności kociewskiej pod-

czas II Wojny Światowej) zostanie usytuowany pomnik 

ku czci pomordowanych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w dziale wyniosły 1.025.174 zł., a 

wykonanie 1.061.188,18 zł., co stanowi 103,51% środków 

zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 

1.025.174 zł., wykonanie 1.061.188,18 zł., tj. 103,51% 

planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyno-

szą 295.808,68 zł., w tym należności wymagalne stano-

wią kwotę 295.281,55 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 15.437.445 zł., 

a wykonanie 15.130.876,55 zł., co stanowi 98,01% środ-

ków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wyno-

szą 9.180.656 zł., wykonanie 8.977.664,81 zł., tj. 97,79% 

planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wyno-

szą 6.256.789 zł., wykonanie 6.153.211,74 zł., tj. 98,34% 

planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 1.326.050,06 zł. (zobowiązania wymagalne nie 

występują).

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 357.000 zł., wykonano w 

82,78% (295.518,04 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budże-

tu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 357.000 zł., wykonano w 

82,78% (295.518,04 zł.).

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zada-

nia z zakresu administracji rządowej.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan wydatków w wysokości 365.611 zł., wykonano w 

94,19% (344.381,78 zł.).

Na planowane wydatki składają się między innymi 

wydatki z tytułu diet dla radnych powiatu oraz podróże 

służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 338.603 zł., 

które zostały wykonane w 95,05% środków zaplanowa-

nych (321.857,64 zł.).

W rozdziale 75019, na remonty zaplanowano wydatki 

w kwocie 1.500 zł., które zostały zrealizowane w 59,57%, 

tj. w kwocie 893,50 zł. Informacja dotycząca wykorzy-

stania środków zaplanowanych na zadanie remontowe 

została zawarta w załączniku nr 8 – Plan remontów – 

wykonanie na dzień 31.12.2009 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobo-

wiązania w kwocie 79,18 zł. (nie występują zobowiązania 

wymagalne), które dotyczą opłat z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów w wysokości 605.791 zł., wykonano w 

116,09% (703.288,17 zł.).

Dochody własne realizowane przez Starostwo Powia-
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towe dotyczą, m.in.:

- wpływów z różnych opłat (opłaty wędkarskie, opłaty 

za Dzienniki Budowy, opłaty za przewozy drogowe, 

opłaty licencyjne za przewóz, opłaty eksploatacyjne), 

plan 40.000 zł., wykonanie 58.143,31 zł.,

- dochodów z najmu i  dzierżawy składników 

majątkowych, plan 6.550 zł., wykonanie 4.582,56 zł.,

- pozostałych odsetek, plan 529.241 zł., wykonanie 

554.240,63 zł.,

- wpływów z różnych dochodów (dochody dotyczące 

m.in. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego 

wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, 

opłaty za karty parkingowe), plan 30.000 zł., wykonanie 

86.283,71 zł.

Należności w kwocie 295.808,68 zł. dotyczą m.in. grzy-

wien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz 

wpływów z różnych dochodów (należności wymagalne 

wynoszą 295.281,55 zł. i dotyczą grzywien i innych kar 

pieniężnych od osób prawnych oraz wpływów z różnych 

dochodów).

Plan wydatków w wysokości 14.440.230 zł., wykonano 

w 98,47% (14.179.863,29 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 4.305.273,54 zł., co stanowiło 98,57% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 30,36% wykonania.

Przekazano dotacje celowe, na podstawie zawartych 

porozumień, Miastu i Gminie Gniew w kwocie 1.052,10 

zł. oraz Gminie i Miastu Pelplin w kwocie 7.580,85 zł., na 

realizację zadań z zakresu właściwości powiatu, wynika-

jących z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodat-

kach mieszkaniowych.

Wydatki bieżące, to przede wszystkim opłaty eksplo-

atacyjne związane z utrzymaniem trzech budynków Sta-

rostwa Powiatowego, zakup druków i tablic dla Wydziału 

Komunikacji Starostwa Powiatowego.

W rozdziale 75020, na remonty zaplanowano wydatki 

w kwocie 30.000 zł., które zostały zrealizowane w 98,86%, 

tj. w kwocie 29.657,16 zł. Informacja dotycząca wykorzy-

stania środków zaplanowanych na zadanie remontowe 

została zawarta w załączniku nr 8 – Plan remontów – 

wykonanie na dzień 31.12.2009 roku.

Ponadto, w rozdziale 75020 na zadania inwestycyjne 

zaplanowano wydatki w kwocie 6.256.789 zł., które zosta-

ły zrealizowane w 98,34%, tj. w kwocie 6.153.211,74 zł. 

Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplano-

wanych na zadania i zakupy inwestycyjne została zawarta 

w załączniku nr 7 –  

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwe-

stycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2009 

roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobo-

wiązania w wysokości 1.310.972,80 zł. (nie występują 

zobowiązania wymagalne), które dotyczą między innymi: 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku docho-

dowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu materia-

łów i wyposażenia, zakupu usług, zadania inwestycyjne-

go pn. „Siedziba Starostwa Powiatowego w Tczewie”.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan dochodów w wysokości 50.383 zł., wykonano w 

99,99% (50.381,97 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej na zada-

nia bieżące z zakresu administracji rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 50.384 zł., wykonano w 

99,99% (50.382,97 zł.).

Wykonane wydatki dotyczą między innymi: wynagro-

dzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, wyna-

grodzeń pisarzy i świetlicowego, wypłaty rekompensat 

zakładom opieki zdrowotnej z tytułu oddelegowania do 

pracy w Powiatowej Komisji Lekarskiej w Tczewie, spe-

cjalistycznych badań poborowych, wynajmu pomiesz-

czenia dla Komisji Poborowej, zakupu materiałów i 

wyposażenia.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu tery-

torialnego

Plan dochodów w wysokości 12.000 zł., wykonano w 

100% (12.000 zł.).

Dochody zostały zrealizowane w Starostwie Powia-

towym w Tczewie, w związku z otrzymaniem darowizny 

pieniężnej z przeznaczeniem na realizację zadań kultu-

ralnych.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 262.220 zł., wykonano w 

98,67% (258.730,47 zł.).

W ramach promocji Powiatu Tczewskiego, wydatko-

wano na zakupy materiałów kwotę 73.115,62 zł., między 

innymi na:

- nagrody dla uczestników niżej wymienionych 

konkursów i rozgrywek, a także imprez i spotkań, 

odbywających się na terenie Powiatu Tczewskiego:

- Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

- Wigilii dla Mieszkańców Tczewa,

- Konkursu Małych Form Teatralnych,

- Konkursu Ekologicznego w CED w Tczewie,

- Konkursu Warto Poznać Kociewie w ZSRziK w Tcze-

wie,

- Konkursu Matematycznego w SOSW w Tczewie,

- Festynu Powiatowego i Uroczystości 3 Maja,

- Dnia Strażaka,

- Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie,

- Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym,

- IX Powiatowego Dnia Rodziny,

- Nagrody Starosty – Działaj Lokalnie,

- Powiatowego Konkursu Ortograficznego Collegium 

Marianum w Pelplinie,

- Święta Policji,

- Mocarza Kociewskiego,

- Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie,

- Mityngu Pływackiego SOSW Tczew,

- Wizyty dzieci z Solecznik,

- Mikołajek dla Dzieci w II LO w Tczewie,

-  zakup kwiatów, upominków dla jubilatów, oprawy 

gratulacji oraz inne,

- zakup materiałów niezbędnych do pracy Wydziału 

Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w 

Tczewie (wydawnictwa promocyjne: albumy,  foldery, 

gadżety promocyjne, inne: ramki, papier ozdobny, 

płyty CD).

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 

158.796,77 zł., między innymi na:

- organizację i współorganizację niżej wymienionych 

imprez, odbywających się na terenie Powiatu 

Tczewskiego, i tak.:

- Święta Młodzieży,

- Obchodów Dnia Dziecka w Powiecie Tczewskim,
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- Konwentu władz samorządowych powiatu,

- Wizytę Delegacji Ukraińskiej,

- Pucharu Świata Strong Man,

- Turnieju Bokserskiego im. J. Kruży,

- Unikatów z Kociewia,

- Dożynek Powiatowo-Gminnych,

- Festiwalu im. Grzegorza Ciechowskiego,

- Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie,

- Highlander Challenge,

-  realizację zadań z zakresu polityki informacyjnej w 

mediach,

-  organizację pobytu młodzieży ukraińskiej,

-  wydanie Biuletynu Życie Powiatu,

-  wykonanie albumu „Powiat Tczewski”,

-  wykonanie insygniów powiatowych,

-  wykonanie materiałów promocyjnych (banery, oprawy 

gratulacji, wykonanie dyplomów),

-  publikacje i materiały promocyjne.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobo-

wiązania w wysokości 14.998 zł. (nie występują zobowią-

zania wymagalne), które dotyczą: zakupu materiałów i 

wyposażenia oraz zakupu usług.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 2.000 zł. wykonano w 

100% (2.000 zł.). Planowane wydatki dotyczą zorganizo-

wania konsultacji i szkoleń dla organizacji pozarządo-

wych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-

ciwpożarowa

Planowane dochody w dziale wyniosły 5.929.600 zł., 

a wykonanie 5.926.801,30 zł., co stanowi 99,95% środ-

ków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wyno-

szą 5.905.600 zł., wykonanie 5.902.801,30 zł., tj. 99,95% 

planu, natomiast planowane dochody majątkowe wyno-

szą 24.000 zł., wykonanie 24.000 zł., tj. 100,00% planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyno-

szą 1.415,91 zł., w tym należności wymagalne stanowią 

kwotę 441,30 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 6.005.300 zł., 

a wykonanie 6.001.626,55 zł., co stanowi 99,94% środ-

ków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wyno-

szą 5.955.300 zł., wykonanie 5.951.626,55 zł., tj. 99,94% 

planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wyno-

szą 50.000 zł., wykonanie 50.000 zł., tj. 100,00% planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 332.859,87 zł. (zobowiązania wymagalne nie 

występują).

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w wysokości 25.000 zł. wykonano w 

100% (25.000 zł.). Planowane wydatki dotyczą dofinan-

sowania zakupu paliwa do pojazdów służbowych dla 

Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej 

Straży Pożarnej

Plan dochodów w wysokości 5.929.600 zł., wykonano 

w 99,95% (5.926.801,30 zł.).

Na powyższą kwotę składa się głównie dotacja celowa 

z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admini-

stracji rządowej w wysokości 5.898.200 zł. - wykonanie 

5.895.691,96 zł. (99,96% planu).

Ponadto, na planowane dochody składają się: odset-

ki od środków gromadzonych na rachunku bankowym 

(plan: 6.150 zł., wykonanie: 5.697,39 zł.), 5 % prowizja 

od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej (plan: 1.250 zł., wyko-

nanie: 1.411,95 zł.), oraz dotacje celowe otrzymane z 

gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego (plan: 24.000 zł., wykonanie: 

24.000 zł.).

Należności w kwocie 1.415,91 zł. dotyczą m.in. 5% pro-

wizji od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz rozliczeń z 

pracownikami (należności wymagalne wynoszą 441,30 

zł. i dotyczą m.in. 5% prowizji od dochodów uzyskiwa-

nych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej).

Plan wydatków w wysokości 5.948.200 zł., wykonano 

w 99,96% (5.945.691,96 zł.).

Wydatki bieżące to przede wszystkim stałe pozycje 

związane z utrzymaniem obiektów i bieżącym funkcjo-

nowaniem komendy.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

oraz uposażenia funkcjonariuszy wyniosły 4.035.215,95 

zł., co stanowiło 99,99% środków zaplanowanych 

(4.035.225 zł.).

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników oraz uposażenia funkcjonariuszy stanowią 

67,87% wykonania.

W rozdziale 75411, na remonty zaplanowano wydat-

ki w kwocie 31.001 zł., które zostały zrealizowane w 

100,00%, tj. w kwocie 31.001 zł. Informacja dotycząca 

wykorzystania środków zaplanowanych na zadania 

remontowe została zawarta w załączniku nr 8 – Plan 

remontów – wykonanie na dzień 31.12.2009 roku.

Ponadto, w rozdziale 75411 na zadanie inwestycyjne 

zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł., które zostały 

zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie  50. 000 zł. Informa-

cja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na 

zadania i zakupy inwestycyjne została zawarta w załącz-

niku nr 7 –  

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwe-

stycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2009 

roku.

Zobowiązania, na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 332.749,87 zł. (zobowiązania wymagalne nie 

występują), i dotyczą między innymi: dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, nagród rocznych dla funkcjo-

nariuszy, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne 

i fundusz pracy,  zakupu usług.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan wydatków w wysokości 2.700 zł., wykonano w 

82,05% (2.215,32 zł.).

Planowane wydatki dotyczą doposażenia magazynu, 

szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz organizacji ćwi-

czenia ratowniczego Amber 2009.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości 21.000 zł., wykonano w 

97,53% (20.482,29 zł.).

Są to w głównej mierze wydatki bieżące dotyczące 
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między innymi: aktualizacji fachowego poradnika pn.: 

„Skuteczne Ratownictwo”- 4 sztuki; organizacji posie-

dzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku; 

zakupu prądownicy hydrantowej oraz węży tłoczonych 

– 3 sztuki; zakupu radiotelefonów – 2 sztuki; doposażenia 

magazynu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 8.400 zł., wykonano w 

98,06% (8.236,98 zł.).

Środki zostały wydatkowane między innymi na zakup 

nagród, pucharów, w związku z: - konkursem plastycznym 

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 

wychowanków specjalnych ośrodków na temat: „Klęska 

– powódź czy huragan – straż pożarna Ci pomaga”, - 

Powiatowymi Mistrzostwami Ratowniczymi PCK dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskie-

go, - XXXIX Zawodami Strzeleckimi LOK.

Zobowiązania, na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 110 zł. (zobowiązania wymagalne nie występu-

ją) i dotyczą wynagrodzenia bezosobowego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-

nych i od innych jednostek nieposiadających osobowo-

ści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w dziale wyniosły 13.605.286 

zł., a wykonanie 14.442.306,33 zł., co stanowi 106,15% 

środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące 

wynoszą 13.605.286 zł., wykonanie 14.442.306,33 zł., tj. 

106,15% planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu terytorialnego na pod-

stawie ustaw

Plan dochodów w wysokości 1.900.000 zł., wykonano 

w 97,27% (1.848.057,48 zł.).

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat 

komunikacyjnych.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach sta-

nowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów w wysokości 11.705.286 zł., wykonano 

w 107,59% (12.594.248,85 zł.).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 

zostały zrealizowane w wysokości 12.045.145 zł., co sta-

nowi 106,13% środków zaplanowanych (11.349.286 zł.).

Natomiast, udziały w podatku dochodowym od osób 

prawnych zostały zrealizowane w wysokości 549.103,85 

zł., co stanowi 154,24% środków zaplanowanych (356.000 

zł.).

Zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 

2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorial-

nego:

- wysokość udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych, od podatników 

tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu 

wynosi 10,25%,

- wysokość udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych, od podatników tego 

podatku, posiadających siedziby na obszarze powiatu 

wynosi 1,40%.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w dziale wyniosły 3.445.688 zł., 

a wykonanie 2.600.642,56 zł., co stanowi 75,48% środ-

ków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wyno-

szą 3.445.688 zł., wykonanie 2.600.642,56 zł., tj. 75,48% 

planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial-

nego

Plan wydatków w wysokości 602.917 zł. (w 2009 roku 

nie poniesiono wydatków).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwa-

rancji udzielonych przez

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorial-

nego

Plan wydatków w wysokości 2.842.771 zł., wykonano 

w 91,48% (2.600.642,56 zł.).

W budżecie powiatu na 2009 rok, zabezpieczono 

środki na wydatki z tytułu poręczenia kredytu, zaciągnię-

tego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie, oraz 

na wydatki z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego 

przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej 

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie 

Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie.

Powiat Tczewski, spłacił w 2009 roku, za Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Tczewie raty kapitałowe w kwocie 

2.000.000,04 zł., oraz odsetki od kredytu w kwocie 

600.642,52 zł.

Z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpi-

tal Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samo-

dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, 

a następnie przejętego przez Tczewskie Centrum Zdrowia 

Spółka z o.o. w Tczewie, Powiat Tczewski nie poniósł w 

2009 roku żadnych wydatków.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody w dziale wyniosły 51.858.470 

zł., a wykonanie 51.839.543,52 zł., co stanowi 99,96% 

środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące 

wynoszą 49.221.470 zł., wykonanie 49.202.543,52 zł., tj. 

99,96% planu, natomiast planowane dochody majątko-

we wynoszą 2.637.000 zł., wykonanie 2.637.000 zł., tj. 

100,00% planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 1.196.271 zł. i 

dotyczą rezerw budżetowych. Planowane wydatki bieżą-

ce wynoszą 1.196.271 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 
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występują.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 41.443.970 zł., wykonano 

w 100,00% (41.443.970 zł.).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 2.857.039 zł., wykonano 

w 100,00% (2.857.039 zł.).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogól-

nej dla powiatów

Plan dochodów w wysokości 6.961.091 zł., wykonano 

w 100,00% (6.961.091 zł.).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 86.281 zł., wykonano w 

78,06% (67.354,52 zł.).

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu 

poręczenia, przez Powiat Tczewski, kredytu udzielone-

go Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Tczewie, przez Bank 

NORDEA.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym, w dniu 22 grudnia 2008 roku, budże-

cie Powiatu Tczewskiego na 2009 rok, rezerwy: ogólna i 

celowe zostały przyjęte w kwocie 5.017.904 zł., z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 590.000 zł.,

- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie 

transportu w wysokości 24.119 zł.,

- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie 

administracji publicznej w wysokości 242.286 zł.,

- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty 

i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 

w wysokości 2.899.268 zł.,

- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie pomocy 

społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki 

społecznej w wysokości 172.231 zł.,

- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie 

zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł.,

- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w zakresie 

dróg powiatowych w wysokości 990.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku, rezerwy: ogólna i 

celowe wynosiły po stronie planu kwotę 1.196.271 zł., tj. 

uległy zmniejszeniu do wielkości pierwotnie uchwalonej 

o kwotę 3.821.633 zł.

Niewykorzystane rezerwy na kwotę 1.196.271 zł. doty-

czą:

- rezerwy ogólnej w wysokości 575.800 zł.,

- rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie 

transportu w wysokości 24.119 zł.,

- rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie 

administracji publicznej w wysokości 192.286 zł.,

- rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty 

i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 

w wysokości 302.897 zł.,

- rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie pomocy 

społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki 

społecznej w wysokości 1.169 zł.,

- rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie 

zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł.

Kwota 3.821.633 zł. dotyczy zmniejszenia rezerwy 

ogólnej, rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie 

transportu, rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakre-

sie administracji publicznej, rezerwy celowej na wydatki 

bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyj-

nej opieki wychowawczej, rezerwy celowej na wydatki 

bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych 

zadań w zakresie polityki społecznej, rezerwy celowej na 

wydatki inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych.

Podana kwota została rozdysponowana w sposób 

następujący:

- uchwałą nr XXXII/226/09 Rady Powiatu Tczewskiego 

z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Tczewskiego na 2009 rok dokonano 

zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o 

kwotę 230.000 zł., dotyczącą rezerwy celowej na 

wydatki inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych,

- uchwałą nr XXXIV/242/09 Rady Powiatu Tczewskiego 

z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Tczewskiego na 2009 rok dokonano 

zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o 

kwotę 63.936 zł., dotyczącą rezerwy celowej na wydatki 

inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych, oraz o 

kwotę 10.000 zł., dotyczącą rezerwy na wydatki bieżące 

w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej 

opieki wychowawczej,

- uchwałą nr XXXVI/245/09 Rady Powiatu Tczewskiego 

z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Tczewskiego na 2009 rok dokonano 

zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych 

o kwotę 696.064 zł., dotyczącą rezerwy celowej na 

wydatki inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych,

- uchwałą nr XXXVIII/253/09 Rady Powiatu Tczewskiego 

z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Tczewskiego na 2009 rok dokonano 

zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o 

kwotę 47.752 zł., dotyczącą rezerwy na wydatki bieżące 

w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej 

opieki wychowawczej,

- uchwałą nr 154/426/09 Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Tczewskiego na 2009 rok dokonano 

zmniejszenia planowanych wydatków bieżących 

o kwotę ogółem 8.400 zł., dotyczącą rezerwy na 

wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz 

edukacyjnej opieki wychowawczej,

- uchwałą nr XLI/275/09 Rady Powiatu Tczewskiego 

z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Tczewskiego na 2009 rok dokonano 

zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o 

kwotę 450.000 zł., dotyczącą rezerwy na wydatki 

bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz 

edukacyjnej opieki wychowawczej,

- uchwałą nr 168/473/09 Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Tczewskiego na 2009 rok dokonano 

zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o 

kwotę 10.000 zł., dotyczącą rezerwy ogólnej,

- uchwałą nr XLIII/284/09 Rady Powiatu Tczewskiego 

z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian 
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w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2009 rok 

dokonano zmniejszenia planowanych wydatków 

bieżących o kwotę 2.080.219 zł., dotyczącą rezerwy 

na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania 

oraz edukacyjnej opieki wychowawczej oraz o 

kwotę ogółem 119.467 zł., dotyczącą rezerwy na 

wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz 

pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,

- uchwałą nr XLIV/288/09 Rady Powiatu Tczewskiego 

z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Tczewskiego na 2009 rok dokonano 

zmniejszenia planowanych wydatków bieżących 

o kwotę 50.000 zł., dotyczącą rezerwy celowej na 

wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej 

oraz o kwotę 51.595 zł., dotyczącą rezerwy celowej na 

wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz 

pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,

- uchwałą nr 182/501/09 Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Tczewskiego na 2009 rok dokonano 

zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o 

kwotę 1.200 zł., dotyczącą rezerwy ogólnej,

- uchwałą nr 189/515/09 Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Tczewskiego na 2009 rok dokonano 

zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o 

kwotę 3.000 zł., dotyczącą rezerwy ogólnej.

W 2009 roku, Zarząd Powiatu nie dokonał zmiany prze-

znaczenia rezerw celowych, tym samym nie zaistniała 

konieczność występowania do Komisji Budżetu i Finan-

sów Rady Powiatu Tczewskiego o uzyskanie stosownej 

opinii.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogól-

nej dla powiatów

Plan dochodów w wysokości 510.089 zł., wykonano w 

100,00% (510.089 zł.).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w dziale wyniosły 1.543.038 zł., a 

wykonanie 1.610.072,34 zł., co stanowi 104,34% środków 

zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 

1.543.038 zł., wykonanie 1.610.072,34 zł., tj. 104,34% 

planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyno-

szą 26.415,45 zł., w tym należności wymagalne stanowią 

kwotę 7.283,18 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 37.669.443 

zł., a wykonanie 37.187.162,38 zł., co stanowi 98,72% 

środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące 

wynoszą 36.917.253 zł., wykonanie 36.435.650,78 zł., tj. 

98,70% planu, natomiast planowane wydatki majątkowe 

wynoszą 752.190 zł., wykonanie 751.511,60 zł., tj. 99,91% 

planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 2.924.686,90 zł. (zobowiązania wymagalne nie 

występują).

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w wysokości 3.445.268 zł., wykonano 

w 99,34% (3.422.558,19 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 2.469.018,79 zł., co stanowiło 99,60% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 72,14% wykonania.

W rozdziale 80102, na remonty zaplanowano wydatki 

w kwocie 2.700 zł., które zostały zrealizowane w 79,35%, 

tj. w kwocie 2.142,47 zł. Informacja dotycząca wykorzy-

stania środków zaplanowanych na zadania remontowe 

została zawarta w załączniku nr 8 – Plan remontów – 

wykonanie na dzień 31.12.2009 roku.

Ponadto, w rozdziale 80102 na zadania inwestycyjne 

zaplanowano wydatki w kwocie 39.228 zł., które zostały 

zrealizowane w 99,99%, tj. w kwocie 39.227,74 zł. Infor-

macja dotycząca wykorzystania środków zaplanowa-

nych na zadanie i zakup inwestycyjny została zawarta w 

załączniku nr 7 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowe-

go zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 

dzień 31.12.2009 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobo-

wiązania w kwocie 332.118,41 zł. (nie występują zobo-

wiązania wymagalne), które dotyczą m.in.: dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od 

osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

zdrowotne i fundusz pracy, zakupu energii, zakupu 

usług.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan wydatków w wysokości 731.200 zł., wykonano w 

98,22% (718.220,70 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 503.565,08 zł., co stanowiło 98,77% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 70,11% wykonania.

W rozdziale 80105, na remonty zaplanowano wydatki 

w kwocie 280 zł., które zostały zrealizowane w 100,00%, 

tj. w kwocie 280 zł. Informacja  dotycząca wykorzystania 

środków zaplanowanych na zadania remontowe została 

zawarta w załączniku nr 8 – Plan remontów – wykonanie 

na dzień  31.12.2009 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobo-

wiązania w kwocie 71.394,20 zł. (nie występują zobo-

wiązania wymagalne), które dotyczą: dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od 

osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan dochodów w wysokości 74.962 zł., wykonano w 

65,86% (49.373,59 zł.).

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z Miasta 

Tczewa, przeznaczonej na prowadzenie gimnazjum z 

oddziałami przysposobiającymi do pracy.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 74.962 zł., wykonano w 

55,92% (41.921,15 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 16.825,67 zł., co stanowiło 40,71% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 0,76% wykonania.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobo-

wiązania w kwocie 3.896,90 zł. (nie występują zobo-

wiązania wymagalne), które dotyczą: dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od 

osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, 
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zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Plan wydatków w wysokości 2.243.336 zł., wykonano 

w 99,01% (2.221.209,95 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 1.632.890,76 zł., co stanowiło 99,43% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 73,51% wykonania.

W rozdziale 80111, na remonty zaplanowano wydatki 

w kwocie 1.950 zł., które zostały zrealizowane w 96,56%, 

tj. w kwocie 1.882,92 zł. Informacja dotycząca wykorzy-

stania środków zaplanowanych na zadania remontowe 

została zawarta w załączniku nr 8 – Plan remontów – 

wykonanie na dzień 31.12.2009 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobo-

wiązania w kwocie 220.803,57 zł. (nie występują zobo-

wiązania wymagalne), które dotyczą: dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od 

osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

zdrowotne i fundusz pracy, zakupu energii.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w wysokości 212.568 zł., wykonano w 

102,76% (218.428,98 zł.).

Planowane dochody dotyczą głównie wpływów z 

tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan: 

65.437 zł., wykonanie: 61.472,35 zł.), odsetek od środków 

gromadzonych na rachunkach bankowych (plan: 6.609 

zł., wykonanie: 8.424,91 zł.), wpływów z różnych docho-

dów (plan: 88.935 zł., wykonanie: 97.010,12 zł.).

Należności w kwocie 5.337,36 zł. dotyczą najmu i 

dzierżawy składników majątkowych (należności wyma-

galne wynoszą 5.337,36 zł. i dotyczą najmu i dzierżawy 

składników majątkowych).

Plan wydatków w wysokości 10.918.122 zł., wykonano 

w 98,74% (10.780.656,65 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 5.735.532,31 zł., co stanowiło 99,99% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 53,20% wykonania.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświa-

ty: Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelpli-

nie, CKZ „NAUKA” Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Tczewie, CKZ „NAUKA” Uzupełniającego 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie, 

Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcą-

cego w Pelplinie, Prywatnego Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie są przeka-

zywane w oparciu o zawarte porozumienia (uchwalono 

plan w kwocie 1.062.028 zł. - przekazano 974.109,96 zł., 

co stanowi 91,72% środków zaplanowanych).

Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty, 

tj. III Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Katolickiej w 

Tczewie, przekazywana jest również w oparciu o zawarte 

porozumienie (uchwalono plan w kwocie 654.969 zł. - 

przekazano 652.078,89 zł., co stanowi 99,56% środków 

zaplanowanych).

W rozdziale 80120, na remonty zaplanowano wydat-

ki w kwocie 482.436 zł., które zostały zrealizowane w 

99,76%, tj. w kwocie 481.273,68 zł.  

Informacja dotycząca wykorzystania środków zapla-

nowanych na zadania remontowe została zawarta w 

załączniku nr 8 – Plan remontów – wykonanie  na dzień 

31.12.2009 roku.

Ponadto, w rozdziale 80120 na zadania inwestycyjne 

zaplanowano wydatki w kwocie 236.548 zł., które zostały 

zrealizowane w 99,93%, tj. w kwocie 236.372,48 zł. Infor-

macja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych 

na zadania inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 

7 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwe-

stycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2009 

roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania 

wynoszą 743.620,63 zł. (nie występują zobowiązania 

wymagalne) i dotyczą m.in: dodatkowego wynagrodze-

nia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, 

składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz 

pracy, zakupu  energii.

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków w wysokości 195.720 zł., wykonano w 

94,30% (184.558 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 134.325,98 zł., co stanowiło 97,83% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 72,78% wykonania.

W rozdziale 80121, na remonty zaplanowano wydatki 

w kwocie 300 zł., które zostały zrealizowane w 16,33%, 

tj. w kwocie 49 zł. Informacja dotycząca wykorzystania 

środków zaplanowanych na zadania remontowe została 

zawarta w załączniku nr 8 – Plan remontów – wykonanie 

na dzień 31.12.2009 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania 

wynoszą 15.501,42 zł. (nie występują zobowiązania 

wymagalne) i dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, 

składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fun-

dusz pracy.

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Plan wydatków w wysokości 620.468 zł., wykonano w 

100% (620.468 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 476.228 zł., co stanowiło 100,00% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 76,75% wykonania.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania 

wynoszą 70.872,82 zł. (nie występują zobowiązania 

wymagalne) i dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, 

składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fun-

dusz pracy.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan dochodów w wysokości 236.025 zł., wykonano w 

116,90% (275.908,43 zł.).

Planowane dochody dotyczą głównie wpływów z 

tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan: 

92.820 zł., wykonanie: 94.386,60 zł.) oraz wpływów z 

usług świadczonych przez szkoły (plan: 34.000 zł., wyko-

nanie: 40.580 zł.), wpływów z różnych dochodów (plan: 

47.307 zł., wykonanie: 60.238,60 zł.), a także odsetek od 

środków gromadzonych na rachunkach bankowych (plan: 

13.680 zł., wykonanie: 21.453,23 zł.).

Należności w kwocie 2.738,76 zł. dotyczą najmu i 

dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych 
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odsetek (należności wymagalne wynoszą 1.945,82 zł. i 

dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz 

pozostałych odsetek).

Plan wydatków w wysokości 14.261.443 zł., wykonano 

w 98,78% (14.088.098,44 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 8.723.305,83 zł., co stanowiło 99,99% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 61,92% wykonania.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświa-

ty: Prywatnej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Tcze-

wie, CKZ „NAUKA” Policealnego Studium  

Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie i Prywatnej 

Szkoły Policealnej w Pelplinie, ujęto w budżecie powiatu 

w kwocie 598.888 zł. – wykonanie 456.375 zł., co stanowi 

76,20% środków zaplanowanych (środki przekazywane 

są w oparciu o zawarte porozumienia).

W rozdziale 80130, na remonty zaplanowano wydat-

ki w kwocie 292.385 zł., które zostały zrealizowane w 

99,71%, tj. w kwocie 291.534,19 zł.  

Informacja dotycząca wykorzystania środków zapla-

nowanych na zadania remontowe została zawarta w 

załączniku nr 8 – Plan remontów – wykonanie na dzień 

31.12.2009 roku.

Ponadto, w rozdziale 80130 na zadania inwestycyjne 

zaplanowano wydatki w kwocie 351.595 zł., które zostały 

zrealizowane w 99,99%, tj. w kwocie 351.593,18 zł. Infor-

macja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych 

na zadania inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 

7 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwe-

stycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2009 

roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobo-

wiązania w kwocie 1.086.763,55 zł. (nie występują zobo-

wiązania wymagalne), które dotyczą między innymi: 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku docho-

dowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu energii, 

zakupu usług.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków w wysokości 1.665.052 zł., wykonano 

w 99,26% (1.652.766,32 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 1.239.727,95 zł., co stanowiło 99,67% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 75,01% wykonania.

W rozdziale 80134, na remonty zaplanowano wydatki 

w kwocie 1.300 zł., które zostały zrealizowane w 76,37%, 

tj. w kwocie 992,80 zł. Informacja dotycząca wykorzy-

stania środków zaplanowanych na zadania remontowe 

została zawarta w załączniku nr 8 – Plan remontów – 

wykonanie na dzień 31.12.2009 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobo-

wiązania w wysokości 165.079,69 zł. (nie występują 

zobowiązania wymagalne), które dotyczą: dodatkowe-

go wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od 

osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i 

praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan dochodów w wysokości 965.659 zł., wykonano w 

104,87% (1.012.686,81 zł.).

W rozdziale tym znaczącą pozycję stanowią zaplano-

wane dotacje otrzymywane z gmin i powiatów, na reali-

zację, w oparciu o porozumienia, zadań związanych z 

dokształcaniem teoretycznym uczniów klas wielozawo-

dowych (plan: 376.100 zł., wykonanie: 383.060 zł.).

Ponadto, planowane dochody dotyczą m.in. wpływów 

z usług, świadczonych przez Zespół Kształcenia Zawo-

dowego w Tczewie - planowano dochody w kwocie 

536.759 zł., wykonano w kwocie 564.669,23 zł., co sta-

nowi 105,20% środków zaplanowanych.

Należności w kwocie 18.339,33 zł. dotyczą wpływów z 

usług (należności wymagalne nie występują).

Plan wydatków w wysokości 3.078.466 zł., wykonano 

w 99,65% (3.067.712,47 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 1.473.832 zł., co stanowiło 100,00% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 48,04% wykonania.

W budżecie powiatu zaplanowano dotacje dla powia-

tów, na realizację zadań związanych z dokształcaniem 

teoretycznym uczniów klas wielozawodowych ze szkół 

Powiatu Tczewskiego, w wysokości 7.000 zł. (w 2009 roku 

nie poniesiono wydatków).

W rozdziale 80140, na remonty zaplanowano wydatki 

w kwocie 10.000 zł., które zostały zrealizowane w 99,76%, 

tj. w kwocie 9.976,38 zł. Informacja dotycząca wykorzy-

stania środków zaplanowanych na zadania remontowe 

została zawarta w załączniku nr 8 – Plan remontów – 

wykonanie na dzień  31.12.2009 roku.

Ponadto, w rozdziale 80140 na zadania inwestycyjne 

zaplanowano wydatki w kwocie 124.819 zł., które zostały 

zrealizowane w 99,60%, tj. w kwocie 124.318,20 zł. Infor-

macja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych 

na zakup inwestycyjny została zawarta w załączniku nr 

7 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwe-

stycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2009 

roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 210.494,60 zł. (nie występują zobowiązania 

wymagalne) i dotyczą między innymi: dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od 

osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

zdrowotne i fundusz pracy, wynagrodzeń bezosobowych, 

zakupu energii.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczy-

cieli

Plan wydatków w wysokości 172.643 zł., wykonano w 

77,92% (134.522,79 zł.).

Wydatki dotyczą dokształcania i doskonalenia nauczy-

cieli ze szkół, będących jednostkami organizacyjnymi 

Powiatu Tczewskiego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 53.824 zł., wykonano w 

99,72% (53.674,53 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej w kwocie 

52.824 zł. otrzymanej z budżetu państwa na realizację 

bieżących zadań własnych oraz darowizny pieniężnej 

w kwocie 1.000 zł., z przeznaczeniem na Samorządowy 

Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych”.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 262.763 zł., wykonano w 
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96,84% (254.469,72 zł.).

Planowane wydatki dotyczą głównie odpisu na fun-

dusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i 

rencistów (plan: 174.484 zł., wykonanie:  174.484 zł.).

Ponadto, środki z dotacji (plan: 52.824 zł., wykonanie: 

52.674,53 zł.) zostały przeznaczone na: dofinansowanie 

zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych 

zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinan-

sowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci 

monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspie-

rania w latach 2007-2009 organów prowadzących w 

zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowa-

nia i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Moni-

toring wizyjny w szkołach i placówkach” (plan: 12.000 

zł., wykonanie: 12.000 zł.); sfinansowanie – w ramach 

wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla 

nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obo-

wiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu 

maturalnego (plan: 38.052 zł., wykonanie: 37.902,53 zł.); 

sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty 

– prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powo-

łanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy 

stopień awansu zawodowego (plan: 2.772 zł., wykonanie: 

2.772 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 4.141,11 zł. (nie występują zobowiązania wyma-

galne) i dotyczą między innymi: dodatkowego wynagro-

dzenia rocznego, zakupu usług.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody w dziale wyniosły 2.906.095 

zł., a wykonanie 2.920.336,89 zł., co stanowi 100,49% 

środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące 

wynoszą 2.376.095 zł., wykonanie 2.390.336,89 zł., tj. 

100,60% planu, natomiast planowane dochody mająt-

kowe wynoszą 530.000 zł., wykonanie 530.000 zł., tj. 

100,00% planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 2.981.984 

zł., a wykonanie 2.936.015,84 zł., co stanowi 98,46% 

środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące 

wynoszą 2.451.984 zł., wykonanie 2.406.015,84 zł., tj. 

98,13% planu, natomiast planowane wydatki majątkowe 

wynoszą 530.000 zł., wykonanie 530.000 zł., tj. 100,00% 

planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 233.465,40 zł. (zobowiązania wymagalne nie 

występują).

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan dochodów w wysokości 530.000 zł., wykonano w 

107,63% (570.461,30 zł.).

Planowane dochody dotyczą głównie dotacji otrzy-

manej z funduszu celowego na finansowanie lub dofi-

nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku), 

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego 

pn.: „Modernizacja spalarni odpadów medycznych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Szpitala Powia-

towego w Tczewie” (zaplanowano na ten cel środki w 

wysokości: 530.000 zł.; wykonanie 530.000 zł.).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 549.000 zł., wykonano w 

96,54% (530.000 zł.).

W rozdziale 85111, na zadanie inwestycyjne zaplano-

wano wydatki w kwocie 530.000 zł., które zostały zreali-

zowane w 100,00%, tj. w kwocie 530.000 zł. Informacja 

dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na 

zadanie inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 7 

– Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwe-

stycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2009 

roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 85149 – Program profilaktyki zdrowotnej

Plan wydatków w wysokości 35.000 zł., wykonano w 

97,87% (34.255 zł.). Planowane wydatki dotyczą reali-

zacji powiatowego programu profilaktyki raka gruczołu 

krokowego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów w wysokości 2.376.095 zł., wykonano 

w 98,90% (2.349.875,59 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budże-

tu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 2.376.095 zł., wykonano 

w 98,90% (2.349.875,59 zł.).

Wydatki dotyczą m.in. składek na ubezpieczenie zdro-

wotne osób bezrobotnych, opłacanych przez Powiato-

wy Urząd Pracy w Tczewie, składek na ubezpieczenie 

zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Tczewie oraz 

dzieci przebywających w: Domu Pomocy Społecznej w 

Rudnie i Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrę-

bach.

Dla niepublicznego Domu Pomocy Społecznej dla 

Dzieci w Bielawkach, prowadzonego przez Zgromadze-

nie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystu-

sowego, zaplanowano dotację w wysokości 4.990 zł., 

a przekazano 4.716 zł., tj. 94,51% środków zaplanowa-

nych (dotacja przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne 

dzieci).

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobo-

wiązania w kwocie 233.465,40 zł. (zobowiązania wyma-

galne nie występują), dotyczące składek na ubezpieczenie 

zdrowotne dzieci oraz osób bezrobotnych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 21.889 zł., wykonano w 

99,98% (21.885,25 zł.).

W rozdziale tym zaplanowano między innymi: dotacje 

celowe w kwocie 15.000 zł. na dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wydatkowano 

kwotę 15.000 zł., która stanowi 100,00% środków zapla-

nowanych; dotacje zostały przekazane: Stowarzyszeniu 

Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie na reali-

zację zadania pn.: „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyj-

nego”; Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew na 

realizację zadania pn.: „Wolontariat-Bezpieczeństwo” 

oraz Kołu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie na realizację 
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zadania pn.: „Poprawa zdrowia dzieci i młodzieży niepeł-

nosprawnej z Dziennego Centrum Aktywności poprzez 

działania terapeutyczne i rehabilitacyjne”), oraz dota-

cję celową w kwocie 5.000 zł. na dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji fundacjom (wydatkowano kwotę 

5.000 zł., która stanowi 100,00% środków zaplanowa-

nych; dotacja została przekazana Fundacji dla Tczewa na 

realizację zadania pn.: „Życie po czterdziestce – program 

profilaktyki zdrowotnej dla kobiet w wieku dojrzałym”).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody w dziale wyniosły 17.909.845 

zł., a wykonanie 17.920.272,78 zł., co stanowi 100,06% 

środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące 

wynoszą 17.903.845 zł., wykonanie 17.914.172,78 zł., tj. 

100,06% planu, natomiast planowane dochody majątko-

we wynoszą 6.000 zł., wykonanie 6.100 zł., tj. 101,67% 

planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyno-

szą 13.223,35 zł., w tym należności wymagalne stanowią 

kwotę 5.927,86 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 23.623.821 

zł., a wykonanie 23.544.117,02 zł., co stanowi 99,66% 

środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące 

wynoszą 23.095.378 zł., wykonanie 23.032.368,71 zł., tj. 

99,73% planu, natomiast planowane wydatki majątkowe 

wynoszą 528.443 zł., wykonanie 511.748,31 zł., tj. 96,84% 

planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 1.405.671,07 zł. (zobowiązania wymagalne nie 

występują).

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan dochodów w wysokości 132.986 zł., wykonano w 

101,22% (134.605,56 zł.).

Planowane dochody dotyczą głównie dotacji otrzy-

mywanych z powiatów, na realizację, w oparciu o 

porozumienia, zadań związanych z pokryciem kosztów 

utrzymania dzieci spoza obszaru Powiatu Tczewskiego, 

w Domu Dziecka w Tczewie (plan: 101.426 zł., wykonanie: 

99.761,21 zł.), oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 

(plan: 20.000 zł., wykonanie: 20.000 zł.).

Należności w kwocie 40 zł. dotyczą najmu i dzierża-

wy składników majątkowych (należności wymagalne 

wynoszą 40 zł. i dotyczą najmu i dzierżawy składników 

majątkowych).

Plan wydatków w wysokości 2.865.628 zł., wykonano 

w 98,48% (2.821.942,59 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 1.271.142,92 zł., co stanowiło 99,99% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 45,04% wykonania.

W budżecie powiatu zaplanowano dotacje dla powia-

tów, na realizację, w oparciu o porozumienia, zadań zwią-

zanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z obszaru 

Powiatu Tczewskiego, w domach dziecka, będących jed-

nostkami organizacyjnymi innych jednostek samorządu 

terytorialnego, w wysokości 290.453 zł. (w 2009 roku 

poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 290.057,55 

zł., co stanowi 99,86% środków zaplanowanych).

Zaplanowano również dotację celową dla samorządu 

województwa, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z 

obszaru Powiatu Tczewskiego, w Domu im. J. Korcza-

ka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w 

Gdańsku, w wysokości 115.391 zł. (w 2009 roku ponie-

siono z tego tytułu wydatki w wysokości 115.069,86 zł., 

co stanowi 99,72% środków zaplanowanych).

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano dotację celową 

w kwocie 163.590 zł. dla Stowarzyszenia „Amor Omnia 

Vincit” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim na prowa-

dzenie Rodzinnego Domu Dziecka (w 2009 roku ponie-

siono z tego tytułu wydatki w wysokości 158.197,20 zł., 

co stanowi 96,70% środków zaplanowanych).

W rozdziale 85201, na remonty zaplanowano wydatki 

w kwocie 4.500 zł., które zostały zrealizowane w 93,50%, 

tj. w kwocie 4.207,67 zł. Informacja dotycząca wykorzy-

stania środków zaplanowanych na zadania remontowe 

została zawarta w załączniku nr 8 – Plan remontów – 

wykonanie na dzień 31.12.2009 roku.

Ponadto, w rozdziale 85201 na zadania inwestycyjne 

zaplanowano wydatki w kwocie 40.000 zł., które zostały 

zrealizowane w 62,50%, tj. w kwocie  25.000 zł. Informa-

cja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na 

zadanie inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 7 

– Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwe-

stycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2009 

roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 135.517,53 zł. (nie występują zobowiązania 

wymagalne) i dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, 

składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fun-

dusz pracy.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan dochodów w wysokości 17.570.310 zł., wykonano 

w 100,05% (17.578.769,12 zł.).

W planowanych dochodach mieści się dotacja celowa 

na zadania własne w zakresie prowadzenia domów 

pomocy społecznej w wysokości 10.409.785 zł. (wykona-

nie wyniosło 10.409.785 zł., co stanowi 100,00% środków 

zaplanowanych).

Znaczącą pozycją planowanych dochodów są rów-

nież wpływy z usług, które zaplanowano w wysokości 

7.118.300 zł., a wykonano w kwocie 7.123.589,65 zł., 

tj. 100,07% środków zaplanowanych (wpływy z usług 

dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców w domach 

pomocy społecznej).

Należności w kwocie 13.183,35 zł. dotyczą wpływów 

z usług (należności wymagalne wynoszą 5.887,86 zł. i 

dotyczą wpływów z usług).

Plan wydatków w wysokości 17.993.490 zł., wykonano 

w 99,98% (17.990.641,36 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 7.894.869 zł., co stanowiło 100,00% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 43,88% wykonania.

Z dotacji finansowanych jest sześć domów pomocy 

społecznej, będących jednostkami organizacyjnymi 

powiatu, i niepubliczny Dom Pomocy  

Społecznej dla Dzieci w Bielawkach, prowadzony 

przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek 

Krzyża Chrystusowego, dla którego zaplanowano dotację 

w wysokości 1.336.119 zł. (przekazano 1.336.119 zł., tj. 

100,00% środków zaplanowanych).

W rozdziale 85202, na remonty zaplanowano wydat-

ki w kwocie 900.206 zł., które zostały zrealizowane w 

99,99%, tj. w kwocie 900.201,23 zł.  
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Informacja dotycząca wykorzystania środków zapla-

nowanych na zadania remontowe została zawarta w 

załączniku nr 8 – Plan remontów – wykonanie na dzień 

31.12.2009 roku.

Ponadto, w rozdziale 85202 na zadania inwestycyjne 

zaplanowano wydatki w kwocie 488.443 zł., które zostały 

zrealizowane w 99,65%, tj. w kwocie 486.748,31 zł. Infor-

macja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych 

na zadania inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 

7 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwe-

stycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2009 

roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynosiły 1.222.197,20 zł. (nie występują zobowiązania 

wymagalne) i dotyczą między innymi: dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od 

osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

zdrowotne i fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposa-

żenia, zakupu środków żywności, zakupu energii, zakupu 

usług remontowych, zakupu usług.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan dochodów w wysokości 105.733 zł., wykonano w 

100,26% (106.010,35 zł.).

Planowane dochody dotyczą głównie dotacji celo-

wej z Miasta Bydgoszczy, Miasta Elbląga, Miasta Łódź, 

Miasta Gdańska, Miasta Stołecznego Warszawa, Powia-

tu Malborskiego, Powiatu Inowrocławskiego, Powiatu 

Kartuskiego na realizację zadań związanych z pokryciem 

kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z wymienio-

nych miast i powiatów, w rodzinach zastępczych, utwo-

rzonych w Powiecie Tczewskim.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 2.073.902 zł., wykonano 

w 98,55% (2.043.921,70 zł.).

W ramach środków zaplanowanych na wydatki bieżą-

ce, wypłacono pomoc pieniężną na częściowe pokrycie 

kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz 

na kontynuowanie nauki usamodzielnionych wychowan-

ków.

Ponadto, w budżecie powiatu zaplanowano dotację dla 

Powiatu Chojnickiego, Powiatu Kwidzyńskiego, Powiatu 

Starogardzkiego oraz dotację dla Miasta Gdańska, na 

realizację, w oparciu o porozumienia, zadań związanych 

z pokryciem kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z 

Powiatu Tczewskiego, w rodzinach zastępczych, utwo-

rzonych w Powiecie Chojnickim, Powiecie Kwidzyńskim, 

Powiecie Starogardzkim oraz w Mieście Gdańsk, w wyso-

kości ogółem 117.722 zł. (poniesiono z tego tytułu wydat-

ki w wysokości ogółem 98.283,92 zł., co stanowi 83,49% 

środków zaplanowanych).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów w wysokości 1.201 zł., wykonano w 

106,03% (1.273,45 zł.).

Na wielkość zrealizowanych dochodów składają się 

odsetki od środków gromadzonych na rachunku banko-

wym oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, 

w związku z terminowym odprowadzaniem podatku 

dochodowego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 459.742 zł., wykonano w 

99,66% (458.187,45 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 299.557 zł., co stanowiło 100,00% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 65,38% wykonania.

W rozdziale 85218, na remonty zaplanowano wydatki 

w kwocie 5.100 zł., które zostały zrealizowane w 99%, 

tj. w kwocie 5.048,89 zł. Informacja dotycząca wykorzy-

stania środków zaplanowanych na zadania remontowe 

została zawarta w załączniku nr 8 – Plan remontów – 

wykonanie na dzień 31.12.2009 roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynosiły 43.369,57 zł. (nie występują zobowiązania 

wymagalne) i dotyczą między innymi: dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od 

osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego porad-

nictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 

kryzysowej

Plan dochodów w wysokości 79.942 zł., wykonano w 

100,00% (79.942 zł.).

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu 

pomocy finansowej od: Gminy Tczew, Gminy Miejskiej 

Tczew, Gminy Pelplin i Gminy Morzeszczyn (plan: 79.942 

zł., wykonanie: 79.942 zł.).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 199.942 zł., wykonano w 

99,80% (199.544,92 zł.).

Poniesione wydatki związane są z funkcjonowaniem 

Centrum Interwencji Kryzysowej przy Domu Dziecka w 

Tczewie.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 60.499,39 zł., co stanowiło 99,99% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 30,32% wykonania.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynosiły 4.586,77 zł. (nie występują zobowiązania wyma-

galne) i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz 

pracy.

Rozdział 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczy-

cieli

Plan wydatków w wysokości 4.952 zł, wykonano w 

75% (3.714 zł.).

Planowane wydatki dotyczą dokształcania i dosko-

nalenia nauczycieli, zatrudnionych w Domu Dziecka w 

Tczewie oraz w Ognisku Wychowawczym w Tczewie.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 18.000 zł., wykonano w 

100,00% (18.000 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji na zadania bie-

żące z zakresu administracji rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 26.165 zł., wykonano w 

100,00% (26.165 zł.).
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Planowane wydatki dotyczą odpisu na fundusz świad-

czeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 

placówek opiekuńczo-wychowawczych (plan: 8.165 zł., 

wykonanie: 8.165 zł.), oraz realizacji przez Centrum Inter-

wencji Kryzysowej w Tczewie zadania pn.: „Program 

korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy” (plan: 

18.000 zł., wykonanie: 18.000 zł.)

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 85297 – Gospodarstwa pomocnicze

Plan dochodów w wysokości 1.673 zł., wykonano w 

99,96% (1.672,30 zł.).

Wykonane dochody dotyczą odprowadzenia 50% 

zysku, wypracowanego za 2008 rok, przez Gospodarstwo 

Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Damasz-

ce.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki spo-

łecznej

Planowane dochody w dziale wyniosły 2.129.589 zł., 

a wykonanie 2.092.723,71 zł., co stanowi 98,27% środ-

ków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wyno-

szą 2.129.589 zł., wykonanie 2.092.723,71 zł., tj. 98,27% 

planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyno-

szą 244.100,68 zł., w tym należności wymagalne stano-

wią kwotę 241.384 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 3.735.651 zł., 

a wykonanie 3.651.853,45 zł., co stanowi 97,76% środ-

ków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wyno-

szą 3.725.651 zł., wykonanie 3.641.853,45 zł., tj. 97,75% 

planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wyno-

szą 10.000 zł., wykonanie 10.000 zł., tj. 100,00% planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 145.129,93 zł. (zobowiązania wymagalne nie 

występują).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna 

osób niepełnosprawnych

Plan wydatków w wysokości 129.876 zł., wykonano w 

100,00% (129.876 zł.).

Planowane wydatki dotyczą dotacji celowych oraz 

dotacji podmiotowych na pokrycie kosztów pobytu osób 

niepełnosprawnych z terenu Powiatu  

Tczewskiego, w warsztatach terapii zajęciowej, pro-

wadzonych przez: Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa 

Specjalnego w Tczewie (plan w wysokości: 32.880 zł.; 

wykonanie: 32.880 zł.), Koło Polskiego Stowarzyszenia 

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tcze-

wie (plan w wysokości: 57.540 zł.; wykonanie: 57.540 zł.), 

Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie (plan w wyso-

kości: 32.880 zł.; wykonanie 32.880 zł.), oraz dla: Miasta 

Gdańsk (plan w wysokości: 1.644 zł.; wykonanie: 1.644 

zł.), Powiatu Starogardzkiego (plan w wysokości: 4.932 

zł.; wykonanie: 4.932 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepeł-

nosprawności

Plan dochodów w wysokości 182.000 zł., wykonano w 

99,99% (181.993,75 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji na zadania bie-

żące z zakresu administracji rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 182.000 zł., wykonano w 

99,99% (181.993,75 zł.).

Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania Powia-

towego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnospraw-

ności.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 30,66 zł. (zobowiązania wymagalne nie wystę-

pują) i dotyczą składek na fundusz pracy oraz opłat z 

tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów w wysokości 98.000 zł., wykonano w 

97,20% (95.259,44 zł.).

Zrealizowane dochody dotyczą przysługującej powia-

towi prowizji w wysokości 2,5% środków wykorzysta-

nych na realizację zadań, o których mowa w ustawie z 

dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

oraz rozliczeń wynikających z ugód zawartych z podmio-

tami, które niezgodnie z przepisami wykorzystały środki 

otrzymane z PFRON.

Należności w kwocie 241.384 zł. dotyczą wpływów 

z różnych dochodów (należności wymagalne wynoszą 

241.384 zł. i dotyczą wpływów z różnych dochodów).

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w wysokości 738.000 zł., wykonano w 

101,14% (746.434,38 zł.).

Na planowane dochody składają się głównie środki 

z Funduszu Pracy, otrzymywane przez powiat, z prze-

znaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i 

składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powia-

towego Urzędu Pracy w Tczewie (plan: 710.640 zł., wyko-

nanie: 710.600 zł.); wpływy z różnych dochodów (w tym 

m.in. refundacja ze środków Funduszu Pracy za opłaty 

internetowe i rozmowy telefoniczne z bezrobotnymi i 

pracodawcami oraz za energię elektryczną, w części 

wynikającej z obsługi systemu informatycznego PULS; 

plan: 26.340 zł., wykonanie: 30.083,03 zł.).

Należności w kwocie 2.716,68 zł. dotyczą wpływów z 

różnych dochodów (należności wymagalne nie wystę-

pują).

Plan wydatków w wysokości 2.270.730 zł., wykonano 

w 98,18% (2.229.492,45 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 1.566.129,43 zł., co stanowi 99,99% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 70,25% wykonania.

W rozdziale 85333, na remonty zaplanowano wydatki 

w kwocie 47.300 zł., które zostały zrealizowane w 99,24%, 

tj. w kwocie 46.942,15 zł. Informacja dotycząca wykorzy-

stania środków zaplanowanych na zadania remontowe 

została zawarta w załączniku nr 8 – Plan remontów – 

wykonanie na dzień 31.12.2009 roku.

Ponadto, w rozdziale 85333 na zadanie inwestycyjne 
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zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł., które zostały 

zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 10.000 zł. Informa-

cja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na 

zadanie inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 7 

– Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwe-

stycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2009 

roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynosiły 127.192,59 zł. (zobowiązania wymagalne nie 

występują) i dotyczą między innymi: dodatkowego wyna-

grodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, 

zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 1.111.589 zł., wykonano 

w 96,17% (1.069.036,14 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji rozwojowych 

otrzymanych od Samorządu Województwa Pomorskiego, 

w związku z realizacją umów o dofinansowanie nastę-

pujących projektów: pn.: „Nowe kadry – nowe standar-

dy”; pn.: „Trzy filary-podstawa wzmocnienia partnerstwa 

lokalnego w Powiecie Tczewskim”; pn.: „Twoja decy-

zja, Twoja przyszłość - wspomaganie pedagogiczno-

psychologiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

prowadzących kształcenie zawodowe Powiatu Tczew-

skiego”; pn.: „Fachowców! Chcemy, możemy, będziemy 

ich mieć - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z 

Powiatu Tczewskiego”; pn.: „Trzy filary - Bank Partnerów 

Lokalnych”.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 1.153.045 zł., wykonano 

w 96,31% (1.110.491,25 zł.).

W planie wydatków mieści się między innymi dotacja 

celowa na dofinansowanie zadań, realizowanych przez 

fundacje (plan: 5.000 zł., wykonanie 5.000 zł.),oraz reali-

zowanych przez stowarzyszenia (plan: 5.000 zł., wyko-

nanie 5.000 zł.).

W 2009 roku, przekazano dotację celową Fundacji 

Pokolenia w Pelplinie, na realizację zadania pn.: „Tuba 

– lokalna przestrzeń informacji” (kwota przekazanej dota-

cji: 5.000 zł.), oraz przekazano dotację celową Stowarzy-

szeniu na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, na 

realizację zadania pn.: „Otworzyć Świat” (kwota przeka-

zanej dotacji: 5.000 zł.).

Ponadto, na realizację niżej wymienionych projektów 

wydatkowano kwotę ogółem 1.100.491,25 zł., i tak:

- na projekt pn.: „Nowe kadry – nowe standardy” 

wydatkowano kwotę 253.342,17 zł. (plan: 253.343 

zł.),

- na projekt pn.: „Trzy filary-podstawa wzmocnienia 

partnerstwa lokalnego w Powiecie Tczewskim” 

wydatkowano kwotę 98.901,60 zł. (plan:  

99.490 zł.),

- na projekt pn.: „Twoja decyzja, Twoja przyszłość - 

wspomaganie pedagogiczno-psychologiczne dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących 

kształcenie zawodowe Powiatu Tczewskiego” 

wydatkowano kwotę 325.068,74 zł. (plan: 342.371 

zł.),

- na projekt pn.: „Fachowców! Chcemy, możemy, 

będziemy ich mieć - zajęcia dodatkowe dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 

zawodowe z Powiatu Tczewskiego” wydatkowano 

kwotę 371.165,32 zł. (plan: 373.601 zł.),

- na projekt pn.: „Trzy filary - Bank Partnerów Lokalnych” 

wydatkowano kwotę 52.013,42 zł. (plan: 74.240 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynosiły 17.906,68 zł. (zobowiązania wymagalne nie 

występują) i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocz-

nego, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i 

fundusz pracy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w dziale wyniosły 1.515.679 zł., 

a wykonanie 1.428.433,05 zł., co stanowi 94,24% środ-

ków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wyno-

szą 1.515.679 zł., wykonanie 1.428.433,05 zł., tj. 94,24% 

planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyno-

szą 54.738,47 zł., w tym należności wymagalne stanowią 

kwotę 20.089,04 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 7.465.318 zł., 

a wykonanie 7.166.115,63 zł., co stanowi 95,99% środ-

ków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wyno-

szą 7.276.490 zł., wykonanie 6.980.881,87 zł., tj. 95,94% 

planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wyno-

szą 188.828 zł., wykonanie 185.233,76 zł., tj. 98,10% 

planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 420.529,74 zł. (zobowiązania wymagalne nie 

występują).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan dochodów w wysokości 50.000 zł., wykonano w 

111,04% (55.518,33 zł.).

Planowane dochody dotyczą odpłatności za wyżywie-

nie w świetlicy.

Należności w kwocie 7.575,20 zł. dotyczą odpłatności 

za wyżywienie w świetlicy (należności wymagalne nie 

występują).

Plan wydatków w wysokości 524.700 zł., wykonano w 

97,68% (512.547,22 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 284.404,46 zł., co stanowiło 98,38% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 55,49% wykonania.

W rozdziale 85401, na remonty zaplanowano wydatki 

w kwocie 600 zł. (w 2009 roku nie poniesiono wydat-

ków). Informacja dotycząca wykorzystania środków 

zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta 

w załączniku nr 8 – Plan remontów – wykonanie na dzień 

31.12.2009 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują 

zobowiązania w wysokości 38.302,58 zł. (nie występu-

ją zobowiązania wymagalne) i dotyczą: dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od 

osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

zdrowotne i fundusz pracy, zakupu energii.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wycho-

wawcze

Plan dochodów w wysokości 236.811 zł., wykonano w 

48,51% (114.872,39 zł.).

Planowane dochody dotyczą m.in. wpływów z odpłat-

ności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-

chowawczym w Pelplinie oraz w internacie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie, w kwocie 

ogółem 24.607 zł. (wykonanie: 25.624,50 zł.), a także 

wpływów z różnych dochodów (plan: 56.580 zł., wyko-
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nanie: 66.178,83 zł.).

Należności w kwocie 21.225,99 zł. dotyczą odpłatno-

ści za wyżywienie oraz wpływów z różnych dochodów 

(należności wymagalne wynoszą 9.591 zł. i dotyczą 

odpłatności za wyżywienie).

Plan wydatków w wysokości 2.049.684 zł., wykonano 

w 89,65% (1.837.531,64 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 1.107.978,05 zł., co stanowiło 99,20% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 60,30% wykonania.

W rozdziale 85403, na remonty zaplanowano wydatki 

w kwocie 17.300 zł., które zostały zrealizowane w 74,05%, 

tj. w kwocie 12.810,27 zł. Informacja dotycząca wykorzy-

stania środków zaplanowanych na zadania remontowe 

została zawarta w załączniku nr 8 – Plan remontów – 

wykonanie na dzień 31.12.2009 roku.

Ponadto, w rozdziale 85403 na zadanie inwestycyjne 

zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł., które zostały 

zrealizowane w 99,93%, tj. w kwocie 29.980 zł. Informa-

cja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na 

zadanie inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 7 

– Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwe-

stycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2009 

roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują 

zobowiązania w wysokości 144.330,29 zł. (nie występu-

ją zobowiązania wymagalne) i dotyczą między innymi: 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku docho-

dowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu usług.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno pedagogicz-

ne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan dochodów w wysokości 880 zł., wykonano w 

82,87% (729,27 zł.).

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gro-

madzonych na rachunku bankowym, wpływów z tytułu 

wynagrodzenia dla płatnika, w związku z terminowym 

odprowadzaniem podatku dochodowego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 961.363 zł., wykonano w 

99,32% (954.835 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 680.166,73 zł., co stanowiło 99,96% środków 

zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 71,23% wykonania.

W rozdziale 85406, na remonty zaplanowano wydatki 

w kwocie 9.420 zł., które zostały zrealizowane w 99,04%, 

tj. w kwocie 9.329,30 zł. Informacja dotycząca wykorzy-

stania środków zaplanowanych na zadania remontowe 

została zawarta w załączniku nr 8 – Plan remontów – 

wykonanie na dzień 31.12.2009 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują 

zobowiązania w wysokości 83.730,89 zł. (nie występu-

ją zobowiązania wymagalne) i dotyczą: dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od 

osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

zdrowotne i fundusz pracy, zakupu energii.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów w wysokości 355 zł., wykonano w 

379,84% (1.348,43 zł.).

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków 

gromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływów 

z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, w związku z termi-

nowym odprowadzaniem podatku dochodowego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 423.406 zł., wykonano w 

99,92% (423.073,83 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 

wyniosły 281.431 zł., co stanowiło 100% środków zapla-

nowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 66,52% wykonania.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują 

zobowiązania w wysokości 35.180,82 zł. (nie występu-

ją zobowiązania wymagalne) i dotyczą dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od 

osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

zdrowotne i fundusz pracy, zakupu usług.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów w wysokości 543.073 zł., wykonano w 

105,79% (574.504,63 zł.).

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu wynaj-

mowania i wydzierżawiania pomieszczeń internatu w 

Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących 

w Swarożynie oraz Zespole Szkół Ekonomicznych w 

Tczewie, a także świadczonych przez te jednostki usług 

(odpłatność za wyżywienie).

Należności w kwocie 25.937,28 zł. dotyczą najmu i 

dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z 

usług (należności wymagalne wynoszą 10.498,04 zł. i 

dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz 

wpływów z usług).

Plan wydatków w wysokości 2.704.029 zł., wykonano 

w 97,86% (2.646.166,94 zł.). Wydatki na wynagrodzenia 

osobowe wyniosły 838.510,01 zł., co stanowiło 99,37% 

środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pra-

cowników stanowią 31,69% wykonania.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację dla 

Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie, 

w związku z prowadzeniem przez tę jednostkę internatu, 

w kwocie 432.080 zł. - wykonanie wyniosło 392.235,56 zł., 

co stanowi 90,78% środków zaplanowanych.

W rozdziale 85410, na remonty zaplanowano wydat-

ki w kwocie 133.861 zł., które zostały zrealizowane w 

99,23%, tj. w kwocie 132.829,04 zł.  

Informacja dotycząca wykorzystania środków zapla-

nowanych na zadania remontowe została zawarta w 

załączniku nr 8 – Plan remontów – wykonanie na dzień 

31.12.2009 roku.

Ponadto, w rozdziale 85410 na zadania inwestycyjne 

zaplanowano wydatki w kwocie 158.828 zł., które zosta-

ły zrealizowane w 97,75%, tj. w kwocie 155.253,76 zł. 

Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplano-

wanych na zadania i zakupy inwestycyjne została zawarta 

w załączniku nr 7 –  Wykonanie planu rzeczowo-finanso-

wego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

na dzień 31.12.2009 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują 

zobowiązania w wysokości 118.985,16 zł. (nie występu-

ją zobowiązania wymagalne) i dotyczą między innymi: 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku docho-

dowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu energii, 

zakupu usług.
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Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy 

wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szko-

lenia młodzieży

Plan dochodów w wysokości 127.100 zł., wykonano w 

97,56% (124.000 zł.).

Planowane dochody dotyczą odpłatności uczestników 

obozu językowego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 147.100 zł., wykonano w 

97,89% (144.000 zł.).

Zaplanowano wydatki m.in. na: organizację obozu 

językowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie 

(plan: 127.100 zł., wykonanie: 124.000 zł.), oraz na zakup 

usług związanych z wyjazdami uczniów i opiekunów ze 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tcze-

wie do sanktuariów, w ramach projektu pn.: „Śladami 

Jana Pawła II” (plan: 20.000 zł., wykonanie: 20.000 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów w wysokości 557.460 zł., wykonano w 

100,00% (557.460 zł.).

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej na zada-

nia bieżące, otrzymanej od Samorządu Województwa 

Pomorskiego, w związku z podpisaną z Powiatem Tczew-

skim, umową nr Z/2.22/II/2.2/WUP/19/U/01/09 z dnia 

16 kwietnia 2009 roku o dofinansowanie projektu pn.: 

„Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół Powiatu 

Tczewskiego w roku szkolnym 2008/2009” (plan: 550.000 

zł., wykonanie: 550.000 zł.), oraz pomocy finansowej 

od Miasta Tczewa przeznaczonej na dofinansowanie 

zakupu podręczników szkolnych dla uczniów Specjal-

nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie, w 

ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 

r. – „Wyprawka szkolna” (plan: 7.460 zł., wykonanie: 

7.460 zł.)

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 583.700 zł., wykonano w 

100,00% (583.700 zł.).

Na realizację projektu pn.: „Wsparcie rozwoju edu-

kacyjnego uczniów szkół Powiatu Tczewskiego w roku 

szkolnym 2008/2009” wydatkowano kwotę 550.000 zł., 

która stanowi 100,00% środków zaplanowanych (550.000 

zł.).

Natomiast, na dofinansowanie zakupu podręczników 

szkolnych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Tczewie, w ramach Rządowego pro-

gramu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” 

wydatkowano kwotę 7.460 zł., która stanowi 100,00% 

środków zaplanowanych (7.460 zł.).

Ponadto, w szkołach i placówkach oświatowych, będą-

cych jednostkami organizacyjnymi Powiatu Tczewskie-

go, zaplanowano ogółem środki w kwocie 26.240 zł. na 

wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce 

i sporcie (wykonanie wyniosło 26.240 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczy-

cieli

Plan wydatków w wysokości 21.763 zł., wykonano w 

67,49% (14.688 zł.).

Wydatki dotyczą dokształcania i doskonalenia nauczy-

cieli ze szkół i placówek, będących jednostkami organi-

zacyjnymi Powiatu Tczewskiego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 49.573 zł., wykonano w 

100,00% (49.573 zł.).

Planowane wydatki dotyczą odpisu na fundusz świad-

czeń socjalnych dla byłych nauczycieli - emerytów i ren-

cistów.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w dziale wyniosły 3.000 zł., a 

wykonanie 3.000 zł., co stanowi 100,00% środków zapla-

nowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 3.000 

zł., wykonanie 3.000 zł., tj. 100,00% planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 152.470 zł., a 

wykonanie 147.469,13 zł., co stanowi 96,72% środków 

zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 

152.470 zł., wykonanie 147.469,13 zł., tj. 96,72% planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 3.247,84 zł. (zobowiązania wymagalne nie 

występują).

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan dochodów w wysokości 3.000 zł., wykonano w 

100,00% (3.000 zł.).

Dochody zostały zrealizowane w Starostwie Powia-

towym w Tczewie, w związku z otrzymaniem darowi-

zny pieniężnej, z przeznaczeniem na realizację zadań w 

zakresie kultury.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 92.000 zł., wykonano w 

99,99% (91.999,13 zł.).

W ramach rozdziału 92105, wydatkowano na zakupy 

materiałów i usług kwotę 78.595,13 zł., między innymi 

na:

- organizację i współorganizację niżej wymienionych 

imprez kulturalnych odbywających się na terenie 

Powiatu Tczewskiego, i tak:

- Powiatowego Koncertu Kolęd,

- Nagrody Starosty Tczewskiego,

- I Powiatowego Turnieju Tańca w ZSE w Tczewie,

- Wyborów Miss Ziemi Kociewskiej,

- Recitalu Marcina Dańca,

- IX Powiatowego Dnia Rodziny,

- Święta Młodzieży,

- Unikatów z Kociewia,

- Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie,

- 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej,

- uroczystości w Lesie Szpęgawskim,

- Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku,

- Bożego Narodzenia na Kociewiu,

- Tczewskiego Konkursu Twórczości,

- Powiatowego Konkursu Wielkanocnego w ZSAiO 

w Swarożynie,

- Festiwalu Tradycji Wielkanocnych,

- Eliminacji Powiatowych do Ogólnopolskiego Kon-

kursu Recytatorskiego,

Poz. 167



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 6 — 703 —

- Festynu Powiatowego,

- Konkursu Fotograficznego w ZSAiO w Swaroży-

nie,

- Konkursu Fotograficznego w SOSW w Pelplinie,

- Festiwalu Poezji im. Ks. Janusza St. Pasierba,

- Festiwalu Familia,

-  zakup publikacji,

-  realizację zadań z zakresu polityki informacyjnej w 

mediach.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobo-

wiązania w wysokości 3.247,84 zł. (nie występują zobo-

wiązania wymagalne), które dotyczą zakupu materiałów 

i wyposażenia, zakupu usług pozostałych.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków w wysokości 18.470 zł., wykonano w 

100,00% (18.470 zł.).

W planowanych wydatkach mieści się dotacja celowa 

w kwocie 18.470 zł. dla Miasta i Gminy Gniew (przekaza-

no kwotę 18.470 zł.), w związku z powierzeniem Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań 

powiatowej biblioteki publicznej (porozumienie z Mia-

stem i Gminą Gniew zawarto w dniu 15 kwietnia 2004 

roku).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami

Plan wydatków w wysokości 5.000 zł. (w 2009 roku nie 

poniesiono wydatków).

Planowane wydatki dotyczą dotacji na finansowanie 

lub dofinansowanie prac remontowych i konserwator-

skich obiektów zabytkowych, dla jednostek zaliczanych 

jak i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 37.000 zł., wykonano w 

100,00% (37.000 zł.).

Planowane wydatki dotyczą dotacji celowych na dofi-

nansowanie zadań, realizowanych przez stowarzyszenia 

(zaplanowano środki na dotacje dla stowarzyszeń w 

kwocie 27.500 zł.; zrealizowano dotacje w kwocie 27.500 

zł.) oraz realizowanych przez fundacje (zaplanowano 

środki na dotacje dla fundacji w kwocie 9.500 zł.; zreali-

zowano dotacje w kwocie 9.500 zł.)

W 2009 roku, przekazano dotacje celowe następują-

cym stowarzyszeniom oraz fundacjom: Stowarzyszeniu 

Centrum Aktywnych-Gniew, na realizację zadań: pn.: 

„Występ Kabaretu z Kopydłowa – Coś dla Strażaków i 

nie tylko” (kwota przekazanej dotacji: 4.480 zł.), oraz pn.: 

„Zachować tradycję” (kwota przekazanej dotacji: 1.000 

zł.); Stowarzyszeniu Integracji Humanistycznej POMOST 

w Tczewie, na realizację zadania pn.: „X edycja Między-

narodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych 

ZDARZENIA Tczew-Europa 2009”(kwota przekazanej 

dotacji: 3.000 zł.);  

Stowarzyszeniu na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w 

Tczewie, na realizację zadania pn.: „VII Międzynarodo-

wy Przegląd Teatrów Wspaniałych” (kwota  przekazanej 

dotacji: 8.000 zł.); Stowarzyszeniu Miłośników Pelpli-

na, na realizację zadania pn.: „Festiwal Kultur Europy” 

(kwota przekazanej dotacji: 3.000 zł.); Towarzystwu 

Przyjaciół Zabytków Pelplina, na realizację zadania pn.: 

„Warsztaty twórcze dla młodzieży szkół powiatu tczew-

skiego: Pelplińskie skryptorium – wycieczka w epokę 

średniowiecznych skrybów” (kwota przekazanej dota-

cji: 3.100 zł.); Stowarzyszeniu Kociewskie Forum Kobiet 

w Lignowach Szlacheckich, na realizację zadania: pn.: „I 

Festiwal Tradycji Wielkanocnych na Kociewiu” (kwota 

przekazanej dotacji: 4.920 zł.);  Fundacji Pokolenia w Pel-

plinie, na realizację zadania pn.: „Alternatywne Centrum 

Kultury „Zebra”” (kwota przekazanej dotacji: 2.500 zł.); 

Fundacji Dom Kultury w Tczewie, na realizację zadania 

pn.: „XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej 

FAMILIA Tczew 2009” (kwota przekazanej dotacji:  4. 

000 zł.); Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w 

Gdańsku, na realizację zadania pn.: „XI Międzynarodo-

wy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie” 

(kwota przekazanej dotacji: 3.000 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w dziale wyniosły 666.000 zł., 

a wykonanie 666.000 zł., co stanowi 100,00% środ-

ków zaplanowanych. Planowane dochody majątkowe 

wynoszą 666.000 zł., wykonanie 666.000 zł., tj. 100,00% 

planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 1.138.495 zł., a 

wykonanie 1.136.338,42 zł., co stanowi 99,81% środków 

zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 

79.495 zł., wykonanie 79.243,20 zł., tj. 99,68% planu, nato-

miast planowane wydatki majątkowe wynoszą 1.059.000 

zł., wykonanie  1.057.095,22 zł., tj. 99,82% planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan dochodów w wysokości 666.000 zł., wykonano w 

100,00% (666.000 zł.).

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z tytułu 

pomocy finansowej otrzymanej od Samorządu Woje-

wództwa Pomorskiego (plan: 333.000 zł., wykonanie: 

333.000 zł.), oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyj-

nych własnych (plan: 333.000 zł., wykonanie: 333.000 

zł.) – środki otrzymane w związku z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn.: „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Plan wydatków w wysokości 1.059.000 zł., wykonano 

w 99,82% (1.057.095,22 zł.).

W rozdziale 92601, na zadanie inwestycyjne zapla-

nowano wydatki w kwocie 1.059.000 zł., które zostały 

zrealizowane w 99,82%, tj. w kwocie 1.057.095,22 zł. 

Informacja dotycząca wykorzystania środków zapla-

nowanych na zadanie inwestycyjne została zawarta w 

załączniku nr 7 – Wykonanie  planu rzeczowo-finanso-

wego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

na dzień 31.12.2009 roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i 
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sportu

Plan wydatków w wysokości 79.495 zł., wykonano w 

99,68% (79.243,20 zł.).

W planie wydatków mieści się dotacja celowa na 

dofinansowanie zadań, realizowanych przez fundacje, 

w kwocie 4.050 zł. - wykonanie 4.050 zł., co stanowi 

100,00% środków zaplanowanych, oraz dotacja celowa 

na dofinansowanie zadań, realizowanych przez stowa-

rzyszenia, w kwocie 28.950 zł. - wykonanie 28.825,94 zł., 

co stanowi 99,57% środków zaplanowanych.

W 2009 roku, przekazano dotacje celowe dla niżej 

wymienionych fundacji i stowarzyszeń:

- Fundacji Pokolenia w Pelplinie, dotacja w kwocie 4.050 

zł., na realizację zadania pn.: „Latanie na luzie”,

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „JEDYNKA” w 

Pelplinie; dotacja w kwocie 2.900 zł., na realizację 

zadania pn.: „Poznaj siebie przez sport i ćwicz w 

weekendy”,

- Towarzystwa Miłośników Koszykówki „Pomorze” w 

Tczewie; dotacja w kwocie 6.949,50 zł., na realizację 

zadania pn.: „Turniej Koszykówki Chłopców - Memoriał 

Edwarda Winiarza”,

- Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin 

„TENISISTA” w Rudnie; dotacja w kwocie 2.000 zł., na 

realizację zadania pn.: „Grand Prix Kociewia w Tenisie 

Stołowym – V Otwarty Turniej im. Andrzeja Grubby 

Pelplin 2009”,

- Tczewskiego Stowarzyszenia AIKIDO AIKIKAI w 

Tczewie; dotacja w kwocie 3.500 zł., na realizację 

zadania pn.: „Prowadzenie zajęć sportowych w 

zakresie Aikido dla dzieci i młodzieży”,

- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego 

w Tczewie; dotacja w kwocie 3.000 zł., na realizację 

zadania pn.: „Festyn sportowo-rekreacyjny „O 

uśmiech dziecka””,

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „CENTRUM” w 

Tczewie; dotacja w kwocie 5.226,44 zł., na realizację 

zadania pn.: „II otwarty turniej szachowy o puchar 

Starosty Tczewskiego z okazji święta Konstytucji 3 

maja”,

- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie; dotacja 

w kwocie 2.250 zł., na realizację zadania pn.: 

„Aktywność ruchowa szansą poprawy stanu zdrowia 

niepełnosprawnych”,

- Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej 

PRZEMIANA w Tczewie; dotacja w kwocie 3.000 zł., 

na realizację zadania pn.: „Warto żyć na sportowo”.

Ponadto, na zadania w zakresie kultury fizycznej 

i sportu poniesiono wydatki w kwocie 46.367,26 zł., 

między innymi na organizację i współorganizację niżej 

wymienionych imprez sportowych odbywających się na 

terenie powiatu:

- Turnieju Tenisa Stołowego Rudno Open,

- Mistrzostw Radnych w Halówce,

- Turnieju o Puchar Starosty i Komendanta Policji 

„Wolni od nałogów”,

- Festynu Powiatowego,

- Memoriału Szachowego im. Danuty Widuch,

- Zawodów trójboju strzeleckiego w ZSAiO w 

Swarożynie,

- Grand Prix Kociewia,

- Biegu Tczewskiego,

- Biegu Papieskiego,

- XIV Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. 

Józefa Kruży,

- X Rajdu Rowerowego Gwieździstego,

- IX Powiatowego Dnia Rodziny,

- Turniejów Domów Dziecka,

- Mocarza Kociewskiego,

- Udziału reprezentacji Powiatu Tczewskiego w 

Mistrzostwach Pracowników Samorządowych w 

Siatkówce Reda 2009.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JED-

NOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINAN-

SOWANYCH

Stan środków pieniężnych na początek okresu spra-

wozdawczego wynosił 30.901,06 zł.

Plan dochodów własnych w wysokości 43.203 zł., 

wykonano w 116,60% (50.373,89 zł.).

Plan wydatków w wysokości 65.953 zł., wykonano w 

92,41% (60.946,49 zł.).

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawoz-

dawczego wynosił 20.328,46 zł.

W 2009 roku źródłami dochodów własnych jednostek 

budżetowych były darowizny w postaci pieniężnej oraz 

odsetki od tych środków gromadzonych na wydzielonych 

rachunkach bankowych.

Dochody własne jednostek budżetowych zostały prze-

znaczone na cele wskazane przez darczyńców, m. in. na: 

realizację zadania inwestycyjnego pn.:  

„Dostawa pojazdu specjalnego terenowo-osobowego 

SLRR z napędem terenowym 4x4 z funkcją do ogranicza-

nia stref skażeń dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Tczewie” w Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, zakup środ-

ków czystości, odzieży dla wychowanków, wypoczynek,  

imprezy kulturalne, zakup przyborów i podręczników 

szkolnych, realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Ada-

ptacja pomieszczeń na kuchenki grupowe” w Domu 

Dziecka w Tczewie; potrzeby wychowanków w Ognisku 

Wychowawczym w Tczewie oraz na zakup materiałów 

do terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w 

Rudnie.

Dochody własne gromadzone są przez następujące 

jednostki budżetowe:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 

Tczewie (rozdział 75411):

- plan dochodów własnych 5.930 zł. – wykonanie 

5.934,99 zł., co stanowi 100,08% środków zaplano-

wanych,

- plan wydatków 5.930 zł. - wykonanie 5.930 zł., co 

stanowi 100,00% środków zaplanowanych;

2. Dom Dziecka w Tczewie i Ognisko Wychowawcze w 

Tczewie (rozdział 85201):

- plan dochodów własnych 36.772 zł. – wykonanie 

43.938,47 zł., co stanowi 119,49% środków zapla-

nowanych,

- plan wydatków 59.497 zł. - wykonanie 54.491,21 zł., 

co stanowi 91,59% środków zaplanowanych;

3. Dom Pomocy Społecznej w Rudnie (rozdział 85202):

- plan dochodów własnych 501 zł. - wykonanie 500,43 

zł., co stanowi 99,89% środków zaplanowanych,

- plan wydatków 526 zł. – wykonanie 525,28 zł., co 

stanowi 99,86% środków zaplanowanych.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPO-

DARSTWA POMOCNICZEGO

Gospodarstwo Pomocnicze funkcjonuje przy Domu 

Pomocy Społecznej w Damaszce.

Przychody gospodarstwa pochodzą między innymi ze 
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sprzedaży: warzyw, zbóż, tuczu wieprzowego i wołowe-

go, drewna opałowego, i tak:

- planowane przychody 157.861 zł. - wykonanie 

146.742,71 zł . ,  co stanowi 92,96% środków 

zaplanowanych,

- planowane koszty 157.861 zł. - wykonanie 145.855,04 

zł., co stanowi 92,39% środków zaplanowanych.

Wydatki gospodarstwa dotyczą m.in.: wynagrodzeń 

i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, zakupu 

materiałów i wyposażenia, zakupu usług, odpisów na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatku rol-

nego.

W dniu 6 marca 2009 roku, Gospodarstwo Pomocnicze 

przy Domu Pomocy Społecznej w Damaszce odprowadzi-

ło do Starostwa Powiatowego w Tczewie kwotę 1.672,30 

zł., stanowiącą 50% wypracowanego, za 2008 rok, zysku 

brutto w wysokości 3.344,60 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 

wynosiły kwotę 7.805,79 zł. (nie występują zobowiąza-

nia wymagalne) i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, 

składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz 

pracy, oraz 50% zysku brutto, wypracowanego za 2009 

rok.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM 

GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Plan przychodów 570.000 zł. – wykonanie 620.252,61 

zł., co stanowi 108,82% środków zaplanowanych.

Planowane koszty 773.310 zł. – wykonanie 574.780,06 

zł., co stanowi 74,33% planowanych kosztów.

Stan środków obrotowych netto, na koniec okresu 

sprawozdawczego, wynosił 253.622,05 zł.

Podstawowym źródłem przychodów jest wykonywa-

nie czynności związanych z prowadzeniem Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego i  

Kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projek-

towanych sieci uzbrojenia terenu oraz czynności zwią-

zanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji 

o terenie, udzielanie informacji, a także wykonywanie 

wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyno-

siły kwotę 7.119,51 zł. i dotyczą wpływów związanych z 

usługami geodezyjnymi (wymagalne należności wyno-

szą kwotę 7.119,51 zł. i dotyczą usług geodezyjnych).

Uzyskane przychody przeznaczono między innymi 

na wydatki związane z zakupem materiałów i tak np.: 

akcesoriów komputerowych, papieru ksero, papieru oraz 

folii do kopiarki wielkoformatowej i plotera, tonerów do 

kserokopiarek i drukarek komputerowych, mebli, segre-

gatorów oraz skoroszytów w kwocie 70.446,80 zł.

Na prace geodezyjne i kartograficzne związane z 

porządkowaniem i systematyzowaniem Powiatowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, prace geode-

zyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji 

gruntów, budynków i lokali, wykonywanie kontroli opra-

cowań wpływających do Zasobu, a także usługi obejmu-

jące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz szkolenia 

pracowników, wydatkowano kwotę 245.073,86 zł.

Do Centralnego i Wojewódzkiego Zasobu Geodezyj-

nego i Kartograficznego odprowadzono odpis w kwocie 

124.278 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pra-

cowników, realizujących zadania związane z Powiatowym 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wydatkowano 

kwotę 131.310 zł., co stanowi 100,00% środków zaplano-

wanych (plan: 131.310 zł.).

Na zakup usług remontowych wydatkowano w 2009 

roku, kwotę 3.671,40 zł., która stanowiła 14,69% środków 

zaplanowanych (plan wydatków: 25.000 zł.; wydatki doty-

czyły: przeglądu i konserwacji kserokopiarek, drukarek 

oraz systemu Oce TCS 500).

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 49.000 

zł. (w 2009 roku nie poniesiono wydatków).

Na dzień 31.12.2009 roku, w Powiatowym Funduszu 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

występują zobowiązania w kwocie 36.530 zł. (nie wystę-

pują zobowiązania wymagalne), które dotyczą m.in. 

odpisu na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I 

GOSPODARKI WODNEJ

Plan przychodów 305.000 zł. – wykonanie 586.804,60 

zł., co stanowi 192,39% środków zaplanowanych.

Planowane koszty 652.540 zł. – wykonanie 589.084,25 

zł., co stanowi 90,28% planowanych kosztów.

Stan środków obrotowych netto, na koniec okresu 

sprawozdawczego wynosił 398.976,91 zł.

Źródłami przychodów są między innymi opłaty za 

korzystanie ze środowiska.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie 

występują.

Wydatki funduszu dotyczą między innymi:

- realizacji zadania pn.: „Modernizacja spalarni odpadów 

medycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

terenie Szpitala Powiatowego w Tczewie”, na kwotę 

48.606,53 zł.,

- o p r a c o wa n i a  d o k u m e n t a c j i  z w i ą z a n e j  z 

termomodernizacją budynków użyteczności publicznej 

Powiatu Tczewskiego (audyty energetyczne, 

projekty i studium wykonalności budynków I 

Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie, II Liceum 

Ogólnokształcącego w Tczewie i Zespołu Szkół  

Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie oraz audyt 

energetyczny budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych 

w Tczewie),

- szkolenia pracownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego w Tczewie, z 

zakresu ochrony środowiska,

- wykonania usługi dotyczącej wymiany pełnych worków 

z odpadami o kodzie 20 01 32 (przeterminowane leki 

pochodzące od mieszkańców Powiatu Tczewskiemu) 

na puste w aptekach oraz przetransportowanie 

zebranych odpadów i ich unieszkodliwienie na kwotę 

583,36 zł.,

- sfinansowania konkursu „Piękna Wieś”, na kwotę 

4.000 zł.,

- urządzania i bieżącego utrzymania zieleni wzdłuż dróg 

powiatowych w mieście Tczewie, przez Powiatowy 

Zarząd Dróg w Tczewie, na kwotę 94.336,53 zł.,

- zakupu frezarki do usuwania karp po ściętych drzewach 

(zadanie to zrealizował Powiatowy Zarząd Dróg w 

Tczewie), na kwotę 24.500 zł.,

- dotacji w kwocie 27.766,50 zł. dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Tczewie, z przeznaczeniem na zakup środków do  

unieszkodliwiania substancji ropopochodnych.

Niewykonanie planowanych wydatków funduszu w 

kwocie 63.455,75 zł. jest związane m.in. z:

- mniejszą ilością zebranych przeterminowanych leków i 

niższymi kosztami ich unieszkodliwienia (wpływ na to 
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miała uruchomiona spalarnia  odpadów medycznych 

w Tczewie),

- mniejszymi wydatkami dotyczącymi szkoleń 

pracowników z zakresu ochrony środowiska,

- niewykorzystaniem w całości środków przeznaczonych 

na wydatki związane z urządzaniem i bieżącym 

utrzymywaniem zieleni w pasie drogowym dróg 

powiatowych w mieście Tczewie i Powiecie 

Tczewskim,

- niewykonaniem wynikającego z umowy części 

zadania przez Gminę Gniew pn.: „Uporządkowanie i 

wyrównanie terenu przy jeziorze Pieniążkowo”.

Na dzień 31.12.2009 roku, w Powiatowym Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie występują 

zobowiązania.

Integralną część sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Tczewskiego, stanowią następujące załączniki:

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu 

Tczewskiego na dzień 31.12.2009 roku,

- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu 

Tczewskiego na dzień 31.12.2009 roku,

- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych na dzień 31.12.2009 roku,

- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych na dzień 31.12.2009 roku,

- załącznik nr 5 - Powiatowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej - wykonanie na 

dzień 31.12.2009 roku,

- załącznik nr 6 - Powiatowy Fundusz Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - wykonanie 

na dzień 31.12.2009 roku,

- załącznik nr 7 - Wykonanie planu rzeczowo-

finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych na dzień 31.12.2009 roku,

- załącznik nr 8 - Plan remontów - wykonanie na dzień 

31.12.2009 roku,

- załącznik nr 9 - Należności Powiatu Tczewskiego na 

dzień 31.12.2009 roku,

- załącznik nr 10 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego 

na dzień 31.12.2009 roku,

- załącznik nr 11 –Dotacje celowe i podmiotowe 

związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na 

dzień 31.12.2009 roku,

- załącznik nr 12 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/

deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres 

od początku roku do dnia 31.12.2009 roku,

- załącznik nr 13 – Wykaz jednostek budżetowych, 

które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2009 

roku,

- załącznik nr 14 - Dochody własne jednostek 

budżetowych – realizacja dochodów na dzień 

31.12.2009 roku,

- załącznik nr 15 - Dochody własne jednostek 

budżetowych - wykonanie wydatków na dzień 

31.12.2009 roku,

- załącznik nr 16 - Wykonanie przychodów i wydatków 

Gospodarstwa Pomocniczego na dzień 31.12.2009 

roku,

- załącznik nr 17 - Dochody i wydatki dotyczące zadań 

wspólnych realizowanych na podstawie porozumień 

- wykonanie na dzień 31.12.2009 roku,

- załącznik nr 18 – Uchwała Nr XLVI/299/09 Rady Powiatu 

Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których 

niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2009.

Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Tczewskiego za 2009 rok zostały dołączone 

wykresy kołowe i słupkowe i tak:

- wykres nr 1 - Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego 

 za 2009 rok, 

- wykres nr 2 - Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego 

 za 2009 rok, 

- wykres nr 3 - Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2009 rok, 

- wykres nr 4 - Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2009 rok. 

 Przewodniczący Zarządu

Witold Sosnowski

SKARBNIK

Dariusz Skrzypczyński
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Załącznik nr 1.1 

do uchwały nr 202 / 544 /10 

Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 18 marca 2010 r. 

 

Załącznik Nr 1 

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO 

NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU 

              

 Rozdz. § Treść Plan  Wykonanie 
Wskaźnik 

% 

010     Rolnictwo i łowiectwo 32 000 31 720,00 99,13 

  z tego:   dochody bieżące 32 000 31 720,00 99,13 

  01005   
Prace geodezyjno-urządzeniowe na 

potrzeby rolnictwa 
32 000 31 720,00 99,13 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

32 000 31 720,00 99,13 

600     Transport i łączność 7 692 699 7 907 088,73 102,79 

  z tego:   dochody bieżące 1 486 114 1 427 726,53 96,07 

      dochody majątkowe 6 206 585 6 479 362,20 104,39 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 7 492 699 7 811 005,32 104,25 

    0690 Wpływy z różnych opłat 240 214 371 267,10 154,56 

    0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

11 800 3 064,25 25,97 

    0920 Pozostałe odsetki 2 300 13 361,73 580,94 

    0960 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 

w postaci pieniężnej 
800 000 800 000,00 100,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 1 800 53 364,25 2964,68 

    2710 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

bieżących 

230 000 90 585,79 39,39 

    6208 Dotacje rozwojowe 2 718 105 2 718 104,63 99,99 

    6300 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 

3 488 480 3 761 257,57 107,82 

  60016   Drogi publiczne gminne 200 000 96 083,41 48,04 

    2310 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

200 000 96 083,41 48,04 

700     Gospodarka mieszkaniowa 3 569 600 3 649 896,76 102,25 

  z tego:   dochody bieżące 863 318 942 856,78 109,21 

      dochody majątkowe 2 706 282 2 707 039,98 100,03 

  70005   
Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami 
3 569 600 3 649 896,76 102,25 

    0470 
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 

i użytkowanie wieczyste nieruchomości 
4 966 4 935,07 99,38 
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    0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

200 000 267 593,61 133,80 

    0770 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 

prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

2 706 282 2 707 039,98 100,03 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 75 000 52 687,70 70,25 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

146 432 120 822,37 82,51 

    2360 

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami 

436 920 496 818,03 113,71 

710     Działalność usługowa 556 663 556 140,39 99,91 

  z tego:   dochody bieżące 556 663 556 140,39 99,91 

  71013   
Prace geodezyjne i kartograficzne 

(nieinwestycyjne) 
89 000 89 000,00 100,00 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

89 000 89 000,00 100,00 

  71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 32 000 31 720,00 99,13 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

32 000 31 720,00 99,13 

  71015   Nadzór budowlany 435 663 435 420,39 99,94 

    0690 Wpływy z różnych opłat 130 0,00 - 

    0920 Pozostałe odsetki 650 755,89 116,29 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 70 72,01 102,87 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

434 813 434 560,36 99,94 

    2360 

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami 

0 32,13 - 

750     Administracja publiczna 1 025 174 1 061 188,18 103,51 

  z tego:   dochody bieżące 1 025 174 1 061 188,18 103,51 

  75011   Urzędy wojewódzkie 357 000 295 518,04 82,78 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

357 000 295 518,04 82,78 

  75020   Starostwa powiatowe 605 791 703 288,17 116,09 

    0580 

Grzywny i inne kary pieniężne od osób 

prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 

0 37,96 - 

    0690 Wpływy z różnych opłat 40 000 58 143,31 145,36 
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    0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

6 550 4 582,56 69,96 

    0920 Pozostałe odsetki 529 241 554 240,63 104,72 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000 86 283,71 287,61 

  75045   Komisje poborowe 50 383 50 381,97 99,99 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

50 383 50 381,97 99,99 

  75075   
Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 
12 000 12 000,00 100,00 

    0960 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 

w postaci pieniężnej 
12 000 12 000,00 100,00 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
5 929 600 5 926 801,30 99,95 

  z tego:   dochody bieżące 5 905 600 5 902 801,30 99,95 

      dochody majątkowe 24 000 24 000,00 100,00 

  75411   
Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej 
5 929 600 5 926 801,30 99,95 

    0920 Pozostałe odsetki 6 150 5 697,39 92,64 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

5 898 200 5 895 691,96 99,96 

    2360 

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami 

1 250 1 411,95 112,96 

    6610 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

24 000 24 000,00 100,00 

756     

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem  

13 605 286 14 442 306,33 106,15 

  z tego:   dochody bieżące 13 605 286 14 442 306,33 106,15 

  75618   

Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

1 900 000 1 848 057,48 97,27 

    0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 900 000 1 848 057,48 97,27 

  75622   
Udziały powiatów w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa 
11 705 286 12 594 248,85 107,59 

    0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 349 286 12 045 145,00 106,13 

    0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 356 000 549 103,85 154,24 

758     Różne rozliczenia 51 858 470 51 839 543,52 99,96 

  z tego:   dochody bieżące 49 221 470 49 202 543,52 99,96 

      dochody majątkowe 2 637 000 2 637 000,00 100,00 

  75801   
Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
41 443 970 41 443 970,00 100,00 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 41 443 970 41 443 970,00 100,00 

  75802   
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
2 857 039 2 857 039,00 100,00 

    2760 
Srodki na uzupełnienie dochodów 

powiatów 
220 039 220 039,00 100,00 
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    6180 

Środki na inwestycje na drogach 

publicznych powiatowych i wojewódzkich 

oraz na drogach powiatowych, 

wojewódzkich i krajowych w granicach 

miast na prawach powiatu 

2 637 000 2 637 000,00 100,00 

  75803   
Część wyrównawcza subwencji ogólnej 

dla powiatów 
6 961 091 6 961 091,00 100,00 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 961 091 6 961 091,00 100,00 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 86 281 67 354,52 78,06 

    0920 Pozostałe odsetki 18 926 0,00 - 

    8020 
Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, 

w tym należności uboczne 
67 355 67 354,52 99,99 

  75832   
Część równoważąca subwencji ogólnej 

dla powiatów 
510 089 510 089,00 100,00 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 510 089 510 089,00 100,00 

801     Oświata i wychowanie 1 543 038 1 610 072,34 104,34 

  z tego:   dochody bieżące 1 543 038 1 610 072,34 104,34 

  80110   Gimnazja 74 962 49 373,59 65,86 

    2310 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

74 962 49 373,59 65,86 

  80120   Licea ogólnokształcące 212 568 218 428,98 102,76 

    0690 Wpływy z różnych opłat 929 1 820,00 195,91 

    0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

65 437 61 472,35 93,94 

    0920 Pozostałe odsetki 6 609 8 424,91 127,48 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 88 935 97 010,12 109,08 

    2707 

Środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin), 

powiatów (związków 

powiatów),samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

50 658 49 701,60 98,11 

  80130   Szkoły zawodowe 236 025 275 908,43 116,90 

    0690 Wpływy z różnych opłat 5 618 6 031,44 107,36 

    0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

92 820 94 386,60 101,69 

    0830 Wpływy z usług 34 000 40 580,00 119,35 

    0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 42 600 53 218,56 124,93 

    0920 Pozostałe odsetki 13 680 21 453,23 156,82 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 47 307 60 238,60 127,34 

  80140   

Centra kształcenia ustawicznego 

i praktycznego oraz ośrodki 

dokształcania zawodowego 

965 659 1 012 686,81 104,87 

    0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

600 4 370,04 728,34 

    0830 Wpływy z usług 536 759 564 669,23 105,20 

    0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 56,24 - 

    0870 
Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 
0 6 600,00 - 
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    0920 Pozostałe odsetki 2 000 3 587,30 179,37 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 50 200 50 344,00 100,29 

    2310 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

50 260 58 320,00 116,04 

    2320 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

325 840 324 740,00 99,66 

  80195   Pozostała działalność 53 824 53 674,53 99,72 

    0960 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 

w postaci pieniężnej 
1 000 1 000,00 100,00 

    2130 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań 

własnych powiatu 

52 824 52 674,53 99,72 

851     Ochrona zdrowia 2 906 095 2 920 336,89 100,49 

  z tego:   dochody bieżące 2 376 095 2 390 336,89 100,60 

      dochody majątkowe 530 000 530 000,00 100,00 

  85111   Szpitale ogólne 530 000 570 461,30 107,63 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 0 40 461,30 - 

    6260 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 

na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych 

530 000 530 000,00 100,00 

  85156   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego 

2 376 095 2 349 875,59 98,90 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

2 376 095 2 349 875,59 98,90 

852     Pomoc społeczna 17 909 845 17 920 272,78 100,06 

  z tego:   dochody bieżące 17 903 845 17 914 172,78 100,06 

      dochody majątkowe 6 000 6 100,00 101,67 

  85201   Placówki opiekuńczo-wychowawcze 132 986 134 605,56 101,22 

    0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

4 200 6 200,00 147,62 

    0870 
Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 
6 000 6 100,00 101,67 

    0920 Pozostałe odsetki 1 100 2 140,35 194,58 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 260 404,00 155,38 

    2130 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań 

własnych powiatu 

20 000 20 000,00 100,00 

    2320 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

101 426 99 761,21 98,36 

  85202   Domy pomocy społecznej 17 570 310 17 578 769,12 100,05 
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    0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

16 084 16 534,68 102,80 

    0830 Wpływy z usług 7 118 300 7 123 589,65 100,07 

    0920 Pozostałe odsetki 15 494 17 579,30 113,46 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 10 647 11 280,49 105,95 

    2130 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań 

własnych powiatu 

10 409 785 10 409 785,00 100,00 

  85204   Rodziny zastępcze 105 733 106 010,35 100,26 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 800 824,13 - 

    2320 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

104 933 105 186,22 100,24 

  85218   Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 201 1 273,45 106,03 

    0920 Pozostałe odsetki 450 520,70 115,71 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 751 752,75 100,23 

  85220   

Jednostki specjalistycznego 

poradnictwa, mieszkania chronione 

i ośrodki interwencji kryzysowej 

79 942 79 942,00 100,00 

    2710 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

bieżących 

79 942 79 942,00 100,00 

  85295   Pozostała działalność 18 000 18 000,00 100,00 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

18 000 18 000,00 100,00 

  85297   Gospodarstwa Pomocnicze 1 673 1 672,30 99,96 

    2380 
Wpływy do budżetu części zysku 

gospodarstwa pomocniczego 
1 673 1 672,30 99,96 

853     
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
2 129 589 2 092 723,71 98,27 

  z tego:   dochody bieżące 2 129 589 2 092 723,71 98,27 

  85321   
Zespoły do spraw orzekania 

o niepełnosprawności 
182 000 181 993,75 99,99 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez 

powiat 

182 000 181 993,75 99,99 

  85324   
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
98 000 95 259,44 97,20 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 98 000 95 259,44 97,20 

  85333   Powiatowe urzędy pracy 738 000 746 434,38 101,14 

    0920 Pozostałe odsetki 1 020 5 751,35 563,86 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 26 340 30 083,03 114,21 

    2690 

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez 

powiat z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów wynagrodzenia i składek na 

ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowego urzędu pracy 

710 640 710 600,00 99,99 

  85395   Pozostała działalność 1 111 589 1 069 036,14 96,17 

    2008 
Dotacje rozwojowe oraz środki na 

finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 
1 067 782 1 029 133,62 96,38 
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    2009 
Dotacje rozwojowe oraz środki na 

finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 
43 807 39 902,52 91,09 

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1 515 679 1 428 433,05 94,24 

  z tego:   dochody bieżące 1 515 679 1 428 433,05 94,24 

  85401   Świetlice szkolne 50 000 55 518,33 111,04 

    0830 Wpływy z usług 50 000 55 518,33 111,04 

  85403   Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 236 811 114 872,39 48,51 

    0830 Wpływy z usług 24 607 25 624,50 104,14 

    0920 Pozostałe odsetki 4 140 4 969,54 120,04 

    0960 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 

w postaci pieniężnej 
0 5 000,00 - 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 56 580 66 178,83 116,97 

    2707 

Środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin), 

powiatów (związków 

powiatów),samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

0 13 099,52 - 

    2708 

Środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin), 

powiatów (związków 

powiatów),samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

151 484 0,00 - 

  85406   
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

w tym poradnie specjalistyczne 
880 729,27 82,87 

    0920 Pozostałe odsetki 720 530,16 73,63 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 160 199,11 124,44 

  85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 355 1 348,43 379,84 

    0920 Pozostałe odsetki 250 255,27 102,11 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 105 1 093,16 1 041,10 

  85410   Internaty i bursy szkolne 543 073 574 504,63 105,79 

    0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

43 000 47 588,84 110,67 

    0830 Wpływy z usług 500 073 526 915,79 105,37 

  85412   

Kolonie i obozy oraz inne formy 

wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 

a także szkolenia młodzieży 

127 100 124 000,00 97,56 

    0830 Wpływy z usług 127 100 124 000,00 97,56 

  85415   Pomoc materialna dla uczniów 557 460 557 460,00 100,00 

    2710 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

bieżących 

7 460 7 460,00 100,00 

    2888 

Dotacja celowa otrzymana przez 

jednostkę samorządu terytorialnego od 

innej jednostki samorządu terytorialnego 

będącej instytucją wdrażającą na zadania 

bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) 

374 275 374 275,00 100,00 

    2889 

Dotacja celowa otrzymana przez 

jednostkę samorządu terytorialnego od 

innej jednostki samorządu terytorialnego 

będącej instytucją wdrażającą na zadania 

bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) 

175 725 175 725,00 100,00 

921     
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
3 000 3 000,00 100,00 

  z tego:   dochody bieżące 3 000 3 000,00 100,00 
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  92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 000 3 000,00 100,00 

    0960 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 

w postaci pieniężnej 
3 000 3 000,00 100,00 

926     Kultura fizyczna i sport 666 000 666 000,00 100,00 

  z tego:   dochody majątkowe 666 000 666 000,00 100,00 

  92601   Obiekty sportowe 666 000 666 000,00 100,00 

    6300 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 

333 000 333 000,00 100,00 

    6430 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych własnych 

powiatu 

333 000 333 000,00 100,00 

OGÓŁEM: 110 942 738,00 112 055 523,98 101,00 

      z tego:       

      dochody bieżące ogółem 98 166 871 99 006 021,80 100,85 

      dochody majątkowe ogółem 12 775 867 13 049 502,18 102,14 

 

Załącznik nr 1.2 

do uchwały nr 202 / 544 /10 

Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 18 marca 2010 r. 

 

Załącznik Nr 2 

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO 

NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU 

                

 Rozdz. § Treść  Plan  Wykonanie 
Wskaźnik 

%  

Struktura 

wykonania 

% 

010     Rolnictwo i łowiectwo 32 000 31 720,00 99,13 0,03 

  z tego:   wydatki bieżące 32 000 31 720,00 99,13 100,00 

  01005   

Prace geodezyjno-

urządzeniowe na potrzeby 

rolnictwa 

32 000 31 720,00 99,13 100,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 32 000 31 720,00 99,13 100,00 

020     Leśnictwo 17 671 17 670,99 99,99 0,01 

  z tego:   wydatki bieżące 17 671 17 670,99 99,99 100,00 

  02002   Nadzór nad gospodarką leśną 14 300 14 300,00 100,00 80,92 

    4300 Zakup usług pozostałych 14 300 14 300,00 100,00 100,00 

  02095   Pozostała działalność 3 371 3 370,99 99,99 23,57 

    4300 Zakup usług pozostałych 3 371 3 370,99 99,99 100,00 

600     Transport i łączność 17 765 055 16 946 173,76 95,39 14,43 

  z tego:   wydatki bieżące 3 602 521 3 037 103,46 84,30 17,92 

      wydatki majątkowe 14 162 534 13 909 070,30 98,21 82,08 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 17 555 055 16 806 390,28 95,74 99,18 

    2310 

Dotacje celowe przekazane 

gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego 

200 000 200 000,00 100,00 1,19 

    3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
6 300 6 300,00 100,00 0,04 
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    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
503 219 503 219,00 100,00 2,99 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
33 238 32 877,78 98,92 0,20 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
86 358 76 103,89 88,13 0,45 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 13 340 12 212,68 91,55 0,07 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 19 986,01 99,93 0,12 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
310 860 310 798,24 99,98 1,85 

    4260 Zakup energii 46 000 46 000,00 100,00 0,27 

    4270 Zakup usług remontowych 1 338 282 1 006 083,00 75,18 5,99 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700 1 437,50 84,56 0,01 

    4300 Zakup usług pozostałych 725 000 575 850,92 79,43 3,43 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
1 121 1 120,84 99,99 0,01 

    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

7 800 7 399,27 94,86 0,04 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

6 400 6 400,00 100,00 0,04 

    4390 

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz 

i opinii 

23 100 14 200,00 61,47 0,08 

    4410 Podróże służbowe krajowe 3 400 3 071,36 90,33 0,02 

    4430 Różne opłaty i składki 28 509 28 509,00 100,00 0,17 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
12 708 12 708,00 100,00 0,08 

    4480 Podatek od nieruchomości 15 319 15 318,38 99,99 0,09 

    4500 

Pozostałe podatki na rzecz 

budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego 

2 300 2 300,00 100,00 0,01 

    4520 

Opłaty na rzecz budżetów 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

1 383 1 382,27 99,95 0,01 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

5 600 3 491,00 62,34 0,02 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

1 584 1 552,91 98,04 0,01 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

9 000 8 997,93 99,98 0,05 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
7 033 916 6 590 487,58 93,70 39,21 

    6058 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
5 413 513 5 456 473,74 100,79 32,47 

    6059 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
1 705 105 1 862 108,98 109,21 11,08 

  60016   Drogi publiczne gminne 210 000 139 783,48 66,56 0,82 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 504 9 504,00 100,00 6,80 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
100 000 58 035,21 58,04 41,52 

    4300 Zakup usług pozostałych 90 496 72 244,27 79,83 51,68 
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    6300 

Dotacja celowa na pomoc 

finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego na 

dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych 

i zakupów inwestycyjnych 

10 000 0,00 - - 

630     Turystyka 26 527 26 375,95 99,43 0,02 

  z tego:   wydatki bieżące 26 527 26 375,95 99,43 100,00 

  63095   Pozostała działalność 26 527 26 375,95 99,43 100,00 

    4430 Różne opłaty i składki 26 527 26 375,95 99,43 100,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa 720 882 301 253,31 41,79 0,26 

  z tego:   wydatki bieżące 350 882 289 053,87 82,38 95,95 

      wydatki majątkowe 370 000 12 199,44 3,30 4,05 

  70005   
Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami 
708 882 291 253,31 41,09 96,68 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
6 743 6 728,48 99,78 2,31 

    4260 Zakup energii 29 601 27 929,87 94,35 9,59 

    4270 Zakup usług remontowych 34 969 34 967,88 99,99 12,01 

    4300 Zakup usług pozostałych 146 544 120 947,71 82,53 41,53 

    4390 

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz 

i opinii 

8 750 6 750,00 77,14 2,32 

    4480 Podatek od nieruchomości 5 591 4 625,00 82,72 1,59 

    4530 
Podatek od towarów i usług 

(VAT) 
77 000 55 958,26 72,67 19,21 

    4590 

Kary i odszkodowania 

wypłacane na rzecz osób 

fizycznych 

10 909 10 906,24 99,97 3,74 

    4610 
Koszty postępowania 

sądowego i prokuratorskiego 
17 500 13 650,43 78,00 4,69 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

11 275 6 590,00 58,45 2,26 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
300 000 0,00 - - 

    6060 

Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

60 000 2 199,44 3,67 0,76 

  70095   Pozostała działalność 12 000 10 000 83,33 0,06 

    4300 Zakup usług pozostałych 2 000 0,00 - - 

    6300 

Dotacja celowa na pomoc 

finansową udzielaną między 

jednostkami samorzątu 

terytorialnego na 

dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych 

i zakupów inwestycyjnych 

10 000 10 000,00 100,00 100,00 

710     Działalność usługowa 574 313 573 780,36 99,91 0,49 

  z tego:   wydatki bieżące 555 813 555 280,36 99,90 96,78 

      wydatki majątkowe 18 500 18 500,00 100,00 3,22 

  71013   

Prace geodezyjne 

i kartograficzne 

(nieinwestycyjne) 

89 000 89 000,00 100,00 0,53 

    4300 Zakup usług pozostałych 89 000 89 000,00 100,00 0,53 

  71014   
Opracowania geodezyjne 

i kartograficzne 
32 000 31 720,00 99,13 0,19 

    4300 Zakup usług pozostałych 32 000 31 720,00 99,13 0,19 

  71015   Nadzór budowlany 434 813 434 560,36 99,94 75,74 

    3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
1 400 1 400,00 100,00 0,01 
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    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
81 405 81 404,80 99,99 18,73 

    4020 

Wynagrodzenia osobowe 

członków korpusu służby 

cywilnej 

203 020 203 019,63 99,99 46,72 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
19 661 19 660,43 99,99 4,52 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
47 979 47 924,41 99,89 11,03 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 6 995 6 888,73 98,48 1,59 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500,00 100,00 0,01 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
29 456 29 454,27 99,99 6,78 

    4240 
Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 
327 327,00 100,00 0,08 

    4260 Zakup energii 2 953 2 952,54 99,98 0,68 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 322 309,50 96,12 0,07 

    4300 Zakup usług pozostałych 20 340 20 339,27 99,99 4,68 

    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

1 224 1 223,87 99,99 0,28 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

729 728,79 99,97 0,17 

    4390 

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz 

i opinii 

3 660 3 660,00 100,00 0,84 

    4410 Podróże służbowe krajowe 429 428,10 99,79 0,10 

    4430 Różne opłaty i składki 2 329 2 329,00 100,00 0,54 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
6 000 6 000,00 100,00 1,38 

    4480 Podatek od nieruchomości 356 356,00 100,00 0,08 

    4550 
Szkolenia członków korpusu 

służby cywilnej 
610 610,00 100,00 0,14 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

1 124 1 123,50 99,96 0,26 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

1 390 1 389,94 99,99 0,01 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

1 604 1 530,58 95,42 0,35 

  71035   Cmentarze 18 500 18 500,00 100,00 3,22 

    6300 

Dotacja celowa na pomoc 

finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego na 

dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych 

i zakupów inwestycyjnych 

18 500 18 500,00 100,00 100,00 

750     Administracja publiczna 15 437 445 15 130 876,55 98,01 12,89 

  z tego:   wydatki bieżące 9 180 656 8 977 664,81 97,79 59,33 

      wydatki majątkowe 6 256 789 6 153 211,74 98,34 40,67 

  75011   Urzędy wojewódzkie 357 000 295 518,04 82,78 1,95 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
218 630 218 630,00 100,00 73,98 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
33 010 33 010,00 100,00 11,17 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 5 360 5 360,00 100,00 1,81 
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    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
18 780 18 773,41 99,96 6,35 

    4300 Zakup usług pozostałych 78 360 16 884,63 21,55 5,71 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

2 860 2 860,00 100,00 0,02 

  75019   Rady powiatów 365 611 344 381,78 94,19 2,28 

    3030 
Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 
338 603 321 857,64 95,05 93,46 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
14 857 13 854,81 93,25 4,02 

    4270 Zakup usług remontowych 1 500 893,50 59,57 0,26 

    4300 Zakup usług pozostałych 6 251 4 890,36 78,23 1,42 

    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

1 900 1 068,34 56,23 0,31 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

500 0,00 - - 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

2 000 1 817,13 90,86 0,53 

  75020   Starostwa powiatowe 14 400 230 14 179 863,29 98,47 93,71 

    2310 

Dotacje celowe przekazane 

gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego 

8 649 8 632,95 99,81 0,06 

    3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
9 900 9 497,03 95,93 0,07 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
4 367 685 4 305 273,54 98,57 30,36 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
294 601 294 149,38 99,85 2,07 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
633 252 632 429,87 99,87 4,46 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 106 932 100 927,01 94,38 0,71 

    4140 

Wpłaty na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

76 946 76 385,00 99,27 0,54 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 530 34 713,59 74,60 0,24 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
865 684 855 558,30 98,83 6,03 

    4260 Zakup energii 147 000 145 390,17 98,90 1,03 

    4270 Zakup usług remontowych 30 000 29 657,16 98,86 0,21 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500 4 736,00 86,11 0,03 

    4300 Zakup usług pozostałych 766 791 757 610,02 98,80 5,34 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
8 900 8 311,23 93,38 0,06 

    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

23 000 20 098,86 87,39 0,14 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

87 979 84 414,74 95,95 0,60 

    4380 
Zakup usług obejmujących 

tłumaczenia 
2 000 1 984,70 99,24 0,01 

    4390 

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz 

i opinii 

24 640 23 753,40 96,40 0,14 
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    4410 Podróże służbowe krajowe 53 760 52 861,37 98,33 0,37 

    4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 120 3 119,28 99,98 0,02 

    4430 Różne opłaty i składki 23 000 22 722,12 98,79 0,16 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
129 257 129 255,11 99,99 0,91 

    4530 
Podatek od towarów i usług 

(VAT) 
1 865 1 864,75 99,99 0,01 

    4600 

Kary i odszkodowania 

wypłacane na rzecz osób 

prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 

279 433 279 432,48 99,99 1,97 

    4610 
Koszty postępowania 

sądowego i prokuratorskiego 
18 100 18 075,00 99,86 0,13 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

56 590 53 510,09 94,56 0,38 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

16 000 15 962,48 99,77 0,11 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

56 327 56 325,92 99,99 0,40 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
6 236 789 6 133 337,94 98,34 43,25 

    6060 

Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

20 000 19 873,80 99,37 0,12 

  75045   Komisje poborowe 50 384 50 382,97 99,99 0,33 

    3030 
Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 
2 097 2 096,80 99,99 0,01 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
936 935,45 99,94 1,86 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 161 160,72 99,83 0,32 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 450 45 450,00 100,00 90,21 

    4390 

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz 

i opinii 

1 660 1 660,00 100,00 3,29 

    4410 Podróże służbowe krajowe 80 80,00 100,00 0,16 

  75075   
Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego 
262 220 258 730,47 98,67 1,71 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 230 26 222,00 99,97 10,13 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
74 520 73 115,62 98,12 28,26 

    4300 Zakup usług pozostałych 160 870 158 796,77 98,71 61,38 

    4430 Różne opłaty i składki 300 300,00 100,00 0,12 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

300 296,08 98,69 0,11 

  75095   Pozostała działalność 2 000 2 000,00 100,00 37,31 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200 1 200,00 100,00 0,46 

    4300 Zakup usług pozostałych 800 800,00 100,00 0,31 

754     
Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 
6 005 300 6 001 626,55 99,94 5,11 

  z tego:   wydatki bieżące 5 955 300 5 951 626,55 99,94 99,17 

      wydatki majątkowe 50 000 50 000,00 100,00 0,84 

  75404   Komendy Wojewódzkie Policji 25 000 25 000,00 100,00 7,77 

    3000 
Wpłaty jednostek na fundusz 

celowy 
25 000 25 000,00 100,00 0,42 
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  75411   
Komendy powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej 
5 948 200 5 945 691,96 99,96 99,07 

    3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
375 300,00 80,00 0,01 

    3070 

Wydatki osobowe niezaliczone 

do uposażeń wypłacane 

żołnierzom i funkcjonariuszom 

277 646 275 239,22 99,13 4,63 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
39 360 39 351,02 99,98 0,66 

    4020 

Wynagrodzenia osobowe 

członków korpusu służby 

cywilnej 

69 765 69 764,93 99,99 1,17 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
7 880 7 872,83 99,91 0,13 

    4050 

Uposażenia żołnierzy 

zawodowych 

i nadterminowych oraz 

funkcjonariuszy 

3 926 100 3 926 100,00 100,00 66,03 

    4060 

Pozostałe należności żołnierzy 

zawodowych 

i nadterminowych oraz 

funkcjonariuszy 

219 036 219 035,86 99,99 3,68 

    4070 

Dodatkowe uposażenie roczne 

dla żołnierzy zawodowych oraz 

nagrody roczne dla 

funkcjonariuszy 

299 722 299 721,82 99,99 5,04 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
19 681 19 680,06 99,99 0,33 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 719 2 718,26 99,97 0,05 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 900 9 899,99 99,99 0,17 

    4180 

Równoważniki pieniężne 

i ekwiwalenty dla żołnierzy 

i funkcjonariuszy 

189 261 189 260,93 99,99 3,18 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
316 199 316 198,21 99,99 5,32 

    4220 Zakup środków żywności 297 296,46 99,82 0,11 

    4260 Zakup energii 124 031 124 031,00 100,00 2,09 

    4270 Zakup usług remontowych 31 001 31 001,00 100,00 0,52 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 20 475 20 475,00 100,00 0,34 

    4300 Zakup usług pozostałych 227 829 227 829,00 100,00 3,83 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
5 122 5 121,77 99,99 0,09 

    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

16 827 16 826,79 99,99 0,28 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

15 829 15 828,32 99,99 0,27 

    4390 

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz 

i opinii 

108 107,36 99,41 0,04 

    4410 Podróże służbowe krajowe 2 266 2 265,46 99,98 0,04 

    4420 
Podróże służbowe 

i zagraniczne 
1 021 1 020,02 99,90 0,02 

    4430 Różne opłaty i składki 8 177 8 176,28 99,99 3,16 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
3 334 3 333,46 99,98 0,06 

    4480 Podatek od nieruchomości 43 630 43 629,02 99,99 0,73 

    4510 
Opłaty na rzecz budżetu 

państwa 
356 355,68 99,91 0,01 
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    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

2 276 2 275,21 99,97 0,04 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

17 977 17 977,00 100,00 0,30 

    6060 

Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

50 000 50 000,00 100,00 0,84 

  75414   Obrona cywilna 2 700 2 215,32 82,05 0,04 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
1 500 1 049,20 69,95 0,41 

    4300 Zakup usług pozostałych 500 500,00 100,00 0,19 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

700 666,12 95,16 0,26 

  75421   Zarządzanie kryzysowe 21 000 20 482,29 97,53 0,34 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
17 100 16 637,11 97,29 81,23 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 000 945,18 94,52 4,61 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

2 900 2 900,00 100,00 1,12 

  75495   Pozostała działalność 8 400 8 236,98 98,06 0,14 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400 1 290,00 92,14 15,66 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
1 800 1 797,93 99,89 21,83 

    4300 Zakup usług pozostałych 5 100 5 051,97 99,06 61,33 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

100 97,08 97,08 1,18 

757     Obsługa długu publicznego 3 445 688 2 600 642,56 75,48 2,22 

  z tego:   wydatki bieżące 3 445 688 2 600 642,56 75,48 100,00 

  75702   

Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 

602 917 0,00 - - 

    4300 Zakup usług pozostałych 40 000 0,00 - - 

    8070 

Odsetki i dyskonto od 

skarbowych papierów 

wartościowych, kredytów 

i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych, 

związanych z obsługą długu 

krajowego 

562 917 0,00 - - 

  75704   

Rozliczenia z tytułu poręczeń 

i gwarancji udzielonych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego 

2 842 771 2 600 642,56 91,48 100,00 

    8020 
Wypłaty z tytułu gwarancji 

i poręczeń 
2 842 771 2 600 642,56 91,48 100,00 

758     Różne rozliczenia 1 196 271 0,00 - - 

  z tego:   wydatki bieżące 1 196 271 0,00 - - 

  75818   Rezerwy ogólne i celowe 1 196 271 0,00 - - 

    4810 Rezerwy 1 196 271 0,00 - - 

801     Oświata i wychowanie 37 669 443 37 187 162,38 98,72 31,68 

  z tego:   wydatki bieżące 36 917 253 36 435 650,78 98,70 97,98 

      wydatki majątkowe 752 190 751 511,60 99,91 2,06 

  80102   Szkoły podstawowe specjalne 3 445 268 3 422 558,19 99,34 9,20 
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    3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
4 832 4 599,60 95,19 0,13 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
2 478 835 2 469 018,79 99,60 72,14 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
160 461 160 460,12 99,99 4,69 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
399 228 392 806,02 98,39 11,48 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 63 231 60 540,53 95,75 1,77 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400 2 400,00 100,00 0,07 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
14 036 12 719,51 90,62 0,37 

    4240 
Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 
2 000 2 000,00 100,00 0,77 

    4260 Zakup energii 94 704 94 606,42 99,90 2,76 

    4270 Zakup usług remontowych 2 700 2 142,47 79,35 0,06 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 830 820,00 98,80 0,02 

    4300 Zakup usług pozostałych 20 495 20 452,93 99,79 0,60 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
2 780 2 760,40 99,29 0,08 

    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

1 556 1 514,48 97,33 0,04 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

3 100 3 024,76 97,57 0,09 

    4410 Podróże służbowe krajowe 1 067 1 008,42 94,51 0,03 

    4430 Różne opłaty i składki 7 096 5 780,00 81,45 0,17 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
143 689 143 689,00 100,00 4,20 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

1 000 987,00 98,70 0,03 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

500 500,00 100,00 0,19 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

1 500 1 500,00 100,00 0,04 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
23 714 23 713,81 99,99 0,69 

    6060 

Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

15 514 15 513,93 99,99 0,45 

  80105   Przedszkola specjalne 731 200 718 220,70 98,22 1,93 

    3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
1 037 950,00 91,61 0,13 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
509 818 503 565,08 98,77 70,11 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
27 858 27 857,48 99,99 3,88 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
85 644 80 796,51 94,34 11,25 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 12 535 11 205,36 89,39 1,56 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
12 600 12 292,88 97,56 1,71 

    4220 Zakup środków żywności 20 720 20 665,55 99,74 2,88 

    4240 

Zakup pomocy 

naukowych,dydaktycznych, 

książek 

2 000 1 999,84 99,99 0,28 

    4260 Zakup energii 12 000 12 000,00 100,00 1,67 
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    4270 Zakup usług remontowych 280 280,00 100,00 0,04 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 180 1 180,00 100,00 0,16 

    4300 Zakup usług pozostałych 10 500 10 500,00 100,00 1,46 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

1 500 1 500,00 100,00 0,21 

    4410 Podróże służbowe krajowe 100 0,00 - - 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
32 928 32 928,00 100,00 4,58 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

300 300,00 100,00 0,12 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

200 200,00 100,00 0,03 

  80110   Gimnazja 74 962 41 921,15 55,92 0,11 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
41 328 16 825,67 40,71 0,76 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
8 144 2 066,15 25,37 0,09 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 322 335,25 25,36 0,02 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
3 500 3 433,32 98,09 0,15 

    4240 

Zakup pomocy 

naukowych,dydaktycznych, 

książek 

14 083 14 057,82 99,82 0,63 

    4300 Zakup usług pozostałych 5 000 3 617,94 72,36 0,16 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
1 585 1 585,00 100,00 0,07 

  80111   Gimnazja specjalne 2 243 336 2 221 209,95 99,01 5,97 

    3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
4 219 4 200,09 99,55 0,19 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
1 642 299 1 632 890,76 99,43 73,51 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
121 793 121 791,86 99,99 5,48 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
264 172 257 004,35 97,29 11,57 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 42 114 38 371,31 91,11 1,73 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 137,10 13,71 0,01 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
9 325 8 587,56 92,09 0,39 

    4240 
Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 
1 500 1 500,00 100,00 0,58 

    4260 Zakup energii 30 000 30 000,00 100,00 1,35 

    4270 Zakup usług remontowych 1 950 1 882,92 96,56 0,08 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 800 780,00 97,50 0,04 

    4300 Zakup usług pozostałych 16 000 16 000,00 100,00 0,72 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
600 600,00 100,00 0,23 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

2 500 2 500,00 100,00 0,11 

    4410 Podróże służbowe krajowe 100 0,00 - - 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
101 264 101 264,00 100,00 4,56 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

200 200,00 100,00 0,01 
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    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

500 500,00 100,00 0,19 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

3 000 3 000,00 100,00 0,14 

  80120   Licea ogólnokształcące 10 918 122 10 780 656,65 98,74 28,99 

    2540 

Dotacja podmiotowa z budżetu 

dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty 

1 062 028 974 109,96 91,72 9,04 

    2590 

Dotacje podmiotowe z budżetu 

dla publicznej jednostki 

systemu oświaty prowadzonej 

przez osobę prawną inną niż 

jednostka samorządu 

terytorialnego lub przez osobę 

fizyczną 

654 969 652 078,89 99,56 6,05 

    3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
13 137 12 897,16 98,17 0,12 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
5 735 533 5 735 532,31 99,99 53,20 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
418 192 418 190,05 99,99 3,88 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
910 388 910 240,34 99,98 8,44 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 144 496 144 495,79 99,99 1,34 

    4140 

Wpłaty na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

6 712 6 297,50 93,82 0,06 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 330 24 330,00 100,00 0,23 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
139 705 139 691,79 99,99 1,30 

    4217 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
1 300 0,00 - - 

    4240 
Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 
36 557 36 556,39 99,99 0,34 

    4247 
Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 
1 250 0,00 - - 

    4260 Zakup energii 522 123 486 797,29 93,23 4,52 

    4270 Zakup usług remontowych 482 436 481 273,68 99,76 4,46 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 6 385 6 158,85 96,46 0,06 

    4300 Zakup usług pozostałych 94 321 94 168,96 99,84 0,87 

    4307 Zakup usług pozostałych 960 0,00 - - 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
4 163 4 114,40 98,83 0,04 

    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

3 210 3 048,07 94,96 0,03 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

13 677 13 133,38 96,03 0,12 

    4390 

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz 

i opinii 

700 700,00 100,00 0,27 

    4410 Podróże służbowe krajowe 12 068 10 730,76 88,92 0,10 

    4417 Podróże służbowe krajowe 650 18,76 2,89 0,00 

    4427 Podróże służbowe zagraniczne 3 500 2 834,35 80,98 0,03 

    4430 Różne opłaty i składki 3 754 3 745,00 99,76 0,03 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
356 938 356 938,00 100,00 3,31 
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    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

5 216 4 816,00 92,33 0,04 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

6 008 6 003,40 99,92 0,06 

    4747 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

1 200 0,00 - - 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

15 468 15 383,09 99,45 0,14 

    4757 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

200 0,00 - - 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
236 548 236 372,48 99,93 2,19 

  80121   
Licea ogólnokształcące 

specjalne 
195 720 184 558,00 94,30 0,50 

    3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
490 490,00 100,00 0,19 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
137 304 134 325,98 97,83 72,78 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
5 342 5 341,57 99,99 2,89 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
26 176 20 155,54 77,00 10,92 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 4 154 2 718,69 65,45 1,47 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
1 700 1 472,12 86,60 0,80 

    4260 Zakup energii 12 000 12 000,00 100,00 6,50 

    4270 Zakup usług remontowych 300 49,00 16,33 0,02 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 180 180,00 100,00 0,10 

    4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000,00 100,00 1,63 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
500 251,10 50,22 0,10 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

600 600,00 100,00 0,23 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
3 274 3 274,00 100,00 1,77 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

200 200,00 100,00 0,08 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

500 500,00 100,00 0,27 

  80123   Licea profilowane 620 468 620 468,00 100,00 1,67 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
476 228 476 228,00 100,00 76,75 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
48 255 48 255,00 100,00 7,78 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
79 659 79 659,00 100,00 12,84 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 12 648 12 648,00 100,00 2,04 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
3 678 3 678,00 100,00 0,59 

  80130   Szkoły zawodowe  14 261 443 14 088 098,44 98,78 37,88 
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    2540 

Dotacja podmiotowa z budżetu 

dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty 

598 888 456 375,00 76,20 3,24 

    3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
137 824 137 713,15 99,92 0,98 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
8 723 328 8 723 305,83 99,99 61,92 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
621 331 621 327,00 99,99 4,41 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
1 360 737 1 360 691,17 99,99 9,66 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 220 658 219 246,20 99,36 1,56 

    4140 

Wpłaty na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

11 094 11 093,50 99,99 0,08 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 59 440 58 240,00 97,98 0,41 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
356 756 356 711,42 99,99 2,53 

    4240 
Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 
60 550 60 536,32 99,98 0,43 

    4260 Zakup energii 532 981 512 721,66 96,20 3,64 

    4270 Zakup usług remontowych 292 385 291 534,19 99,71 2,07 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 12 550 10 529,00 83,90 0,07 

    4300 Zakup usług pozostałych 220 849 220 831,51 99,99 1,57 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
14 508 14 147,42 97,51 0,10 

    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

11 900 10 809,64 90,84 0,08 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

24 984 23 751,26 95,07 0,17 

    4410 Podróże służbowe krajowe 22 791 21 479,50 94,25 0,15 

    4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 118 2 118,00 100,00 0,82 

    4430 Różne opłaty i składki 11 368 10 979,40 96,58 0,08 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
556 708 556 708,00 100,00 3,95 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

11 969 11 619,00 97,08 0,08 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

9 330 9 288,03 99,55 0,07 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

34 801 34 749,06 99,85 0,25 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
331 248 331 246,18 99,99 128,03 

    6060 

Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

20 347 20 347,00 100,00 0,14 

  80134   Szkoły zawodowe specjalne 1 665 052 1 652 766,32 99,26 4,44 

    3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
3 171 3 171,00 100,00 1,23 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
1 243 880 1 239 727,95 99,67 75,01 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
95 992 95 991,11 99,99 5,81 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
198 573 194 849,72 98,12 11,79 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 31 071 29 210,63 94,01 1,77 
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    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
5 700 4 971,53 87,22 0,30 

    4240 
Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 
1 000 1 000,00 100,00 0,39 

    4260 Zakup energii 22 500 22 500,00 100,00 1,36 

    4270 Zakup usług remontowych 1 300 992,80 76,37 0,06 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300,00 100,00 0,12 

    4300 Zakup usług pozostałych 13 000 13 000,00 100,00 0,79 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
550 281,45 51,17 0,02 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

1 500 692,77 46,18 0,04 

    4410 Podróże służbowe krajowe 100 86,40 86,40 0,01 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
44 915 44 915,00 100,00 2,72 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

500 500,00 100,00 0,19 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

1 000 575,96 57,60 0,03 

  80140   

Centra kształcenia 

ustawicznego i praktycznego 

oraz ośrodki dokształcania 

zawodowego 

3 078 466 3 067 712,47 99,65 8,25 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla 

powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego 

7 000 0,00 - - 

    3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
14 310 14 309,23 99,99 0,47 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
1 473 832 1 473 832,00 100,00 48,04 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
103 816 103 815,18 99,99 3,38 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
257 750 257 750,00 100,00 8,40 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 42 823 42 804,68 99,96 1,40 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 276 000 275 995,67 99,99 9,00 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
317 324 315 798,15 99,52 10,29 

    4240 
Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 
36 369 36 369,00 100,00 1,19 

    4260 Zakup energii 135 821 135 821,00 100,00 4,43 

    4270 Zakup usług remontowych 10 000 9 976,38 99,76 0,33 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500 3 326,00 95,03 0,11 

    4300 Zakup usług pozostałych 169 796 169 795,79 99,99 5,53 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
1 500 1 302,96 86,86 0,04 

    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

1 700 1 547,44 91,03 0,05 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

4 000 3 062,42 76,56 0,10 

    4410 Podróże służbowe krajowe 5 054 4 962,92 98,20 0,16 

    4430 Różne opłaty i składki 7 000 6 873,45 98,19 0,22 
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    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
78 027 78 027,00 100,00 2,54 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

5 025 5 025,00 100,00 0,16 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

1 000 1 000,00 100,00 0,01 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

2 000 2 000,00 100,00 0,07 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
18 500 18 500,00 100,00 0,60 

    6060 

Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

106 319 105 818,20 99,53 40,90 

  80146   
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
172 643 134 522,79 77,92 0,36 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 117 1 116,04 99,91 0,43 

    4300 Zakup usług pozostałych 54 055 47 870,80 88,56 35,59 

    4410 Podróże służbowe krajowe 929 671,20 72,25 0,50 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

116 542 84 864,75 72,82 63,09 

  80195   Pozostała działalność 262 763 254 469,72 96,84 0,68 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
32 339 32 277,76 99,81 12,68 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
2 162 2 159,76 99,90 0,85 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
5 258 5 243,26 99,72 2,06 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 848 761,73 89,83 0,30 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 040 2 102,40 52,04 0,83 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
16 632 14 189,61 85,32 5,58 

    4300 Zakup usług pozostałych 27 000 23 251,20 86,12 9,14 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
174 484 174 484,00 100,00 68,57 

851     Ochrona zdrowia 2 981 984 2 936 015,84 98,46 2,50 

  z tego:   wydatki bieżące 2 451 984 2 406 015,84 98,13 2,55 

      wydatki majątkowe 530 000 530 000,00 100,00 2,28 

  85111   Szpitale ogólne 549 000 530 000,00 96,54 2,28 

    4300 Zakup usług pozostałych 19 000 0,00 - - 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
530 000 530 000,00 100,00 100,00 

  85149   Program polityki zdrowotnej 35 000 34 255,00 97,87 1,17 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 35 000 34 255,00 97,87 1,17 

  85156   

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego 

2 376 095 2 349 875,59 98,90 80,04 

    2830 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych 

4 990 4 716,00 94,51 0,20 

    4130 
Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 
2 371 105 2 345 159,59 98,91 99,80 
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  85195   Pozostała działalność 21 889 21 885,25 99,98 0,75 

    2810 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji 

fundacjom 

5 000 5 000,00 100,00 22,85 

    2820 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

15 000 15 000,00 100,00 68,54 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
1 889 1 885,25 99,80 8,61 

852     Pomoc społeczna 23 623 821 23 544 117,02 99,66 20,05 

  z tego:   wydatki bieżące 23 095 378 23 032 368,71 99,73 24,45 

      wydatki majątkowe 528 443 511 748,31 96,84 2,22 

  85201   
Placówki opiekuńczo - 

wychowawcze 
2 865 628 2 821 942,59 98,48 11,99 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla 

powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego 

290 453 290 057,55 99,86 10,28 

    2330 

Dotacje celowe przekazane do 

samorządu województwa na 

zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

115 391 115 069,86 99,72 4,08 

    2820 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

163 590 158 197,20 96,70 5,61 

    3110 Świadczenia społeczne 130 775 115 719,91 88,49 4,10 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
1 271 145 1 271 142,92 99,99 45,04 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
97 296 91 180,02 93,71 3,23 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
207 373 206 960,06 99,80 7,33 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 32 253 32 071,02 99,44 1,14 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 520 3 520,00 100,00 0,12 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
88 681 88 681,00 100,00 3,14 

    4220 Zakup środków żywności 109 982 109 978,55 99,99 3,90 

    4230 

Zakup leków, wyrobów 

medycznych i produktów 

biobójczych 

9 000 8 987,54 99,86 0,32 

    4240 
Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 
8 520 8 514,53 99,94 0,30 

    4260 Zakup energii 164 827 164 827,00 100,00 5,84 

    4270 Zakup usług remontowych 4 500 4 207,67 93,50 0,15 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 3 640 3 600,00 98,90 0,13 

    4300 Zakup usług pozostałych 36 600 36 598,52 99,99 1,30 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
2 570 2 544,84 99,02 0,09 

    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

800 772,01 96,50 0,03 
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    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

8 190 7 860,21 95,97 0,28 

    4410 Podróże służbowe krajowe 1 780 1 779,31 99,96 0,06 

    4430 Różne opłaty i składki 5 788 5 719,00 98,81 0,20 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
62 774 62 774,00 100,00 2,22 

    4480 Podatek od nieruchomości 1 420 1 420,00 100,00 0,05 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

1 360 1 360,00 100,00 0,05 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

900 899,89 99,99 0,03 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

2 500 2 499,98 99,99 0,09 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
40 000 25 000,00 62,50 0,89 

  85202   Domy pomocy społecznej 17 993 490 17 990 641,36 99,98 76,41 

    2830 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych 

1 336 119 1 336 119,00 100,00 7,43 

    3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
36 863 36 861,37 99,99 0,20 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
7 894 869 7 894 869,00 100,00 43,88 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
528 367 528 364,64 99,99 2,94 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
1 264 508 1 264 508,00 100,00 7,03 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 191 834 191 832,78 99,99 1,07 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66 485 66 485,09 100,01 0,37 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
1 370 859 1 370 843,31 99,99 7,62 

    4220 Zakup środków żywności 1 270 529 1 270 161,00 99,97 7,06 

    4230 

Zakup leków, wyrobów 

medycznych i produktów 

biobójczych 

143 946 143 946,00 100,00 0,80 

    4260 Zakup energii 933 912 933 910,72 99,99 5,19 

    4270 Zakup usług remontowych 900 206 900 201,23 99,99 5,00 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 30 241 30 240,10 99,99 0,17 

    4300 Zakup usług pozostałych 903 982 903 966,74 99,99 5,02 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
6 501 6 500,42 99,99 0,04 

    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

25 657 25 355,11 98,82 0,14 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

39 910 39 482,34 98,93 0,22 

    4380 
Zakup usług obejmujących 

tłumaczenia 
1 885 1 884,90 99,99 0,01 

    4410 Podróże służbowe krajowe 8 215 8 212,46 99,97 0,05 

    4420 Podróże służbowe zagraniczne 20 640 20 639,09 99,99 0,11 

    4430 Różne opłaty i składki 31 995 31 993,82 99,99 0,18 
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    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
409 525 409 523,93 99,99 2,28 

    4480 Podatek od nieruchomości 19 647 19 647,00 100,00 0,11 

    4500 

Pozostałe podatki na rzecz 

budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego 

374 374,00 100,00 0,01 

    4520 

Opłaty na rzecz budżetów 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

2 417 2 415,60 99,94 0,01 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

29 269 29 269,00 100,00 0,16 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

7 545 7 543,06 99,97 0,04 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

28 747 28 743,34 99,99 0,16 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
72 043 70 348,51 97,65 0,39 

    6060 

Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

416 400 416 399,80 99,99 2,31 

  85204   Rodziny zastępcze 2 073 902 2 043 921,70 98,55 8,68 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla 

powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego 

117 722 98 283,92 83,49 4,81 

    3110 Świadczenia społeczne 1 814 675 1 804 156,23 99,42 88,27 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
17 187 17 186,13 99,99 0,84 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 953 2 952,74 99,99 0,14 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120 520 120 520,00 100,00 5,90 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
500 478,00 95,60 0,02 

    4300 Zakup usług pozostałych 345 344,68 99,91 0,02 

  85218   
Powiatowe centra pomocy 

rodzinie 
459 742 458 187,45 99,66 1,95 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
299 557 299 557,00 100,00 65,38 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
18 660 18 659,48 99,99 4,07 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
47 333 47 333,00 100,00 10,33 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 7 285 7 285,00 100,00 1,59 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 600 8 600,00 100,00 1,88 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
20 945 20 945,00 100,00 4,57 

    4260 Zakup energii 14 000 12 497,45 89,27 2,73 

    4270 Zakup usług remontowych 5 100 5 048,89 99,00 1,10 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 470 470,00 100,00 0,10 

    4300 Zakup usług pozostałych 7 063 7 063,00 100,00 1,54 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
708 708,00 100,00 0,15 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

3 072 3 072,00 100,00 0,67 

    4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 3 999,63 99,99 0,87 

    4430 Różne opłaty i składki 91 91,00 100,00 0,02 
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    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
11 520 11 520,00 100,00 2,51 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

2 789 2 789,00 100,00 0,61 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

1 549 1 549,00 100,00 0,34 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

7 000 7 000,00 100,00 1,53 

  85220   

Jednostki specjalistycznego 

poradnictwa, mieszkania 

chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej 

199 942 199 544,92 99,80 0,85 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
60 500 60 499,39 99,99 30,32 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
4 599 4 598,32 99,99 2,30 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
10 650 10 616,36 99,68 5,32 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 609 1 600,33 99,46 0,80 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 53 080 53 080,00 100,00 26,60 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
26 672 26 625,12 99,82 13,34 

    4240 
Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 
2 000 1 898,13 94,91 0,95 

    4260 Zakup energii 12 500 12 500,00 100,00 6,26 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 165 165,00 100,00 0,08 

    4300 Zakup usług pozostałych 12 425 12 339,80 99,31 6,18 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
820 813,88 99,25 0,41 

    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

1 700 1 693,88 99,64 0,85 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

1 300 1 194,90 91,92 0,60 

    4410 Podróże służbowe krajowe 1 150 1 148,81 99,90 0,58 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
2 330 2 330,00 100,00 1,17 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

6 500 6 500,00 100,00 3,26 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

1 942 1 941,00 99,95 0,97 

  85233   
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
4 952 3 714,00 75,00 0,02 

    4300 Zakup usług pozostałych 3 180 3 180,00 100,00 85,62 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

1 772 534,00 30,14 14,38 

  85295   Pozostała działalność 26 165 26 165,00 100,00 0,11 

    4170 Wynagrodzenie bezosobowe 11 100 11 100,00 100,00 42,42 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
500 500,00 100,00 1,91 

    4300 zakup usług pozostałych 6 400 6 400,00 100,00 24,46 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
8 165 8 165,00 100,00 31,21 
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853     
Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
3 735 651 3 651 853,45 97,76 3,11 

  z tego:   wydatki bieżące 3 725 651 3 641 853,45 97,75 99,73 

      wydatki majątkowe 10 000 10 000,00 100,00 0,27 

  85311   

Rehabilitacja zawodowa 

i społeczna osób 

niepełnosprawnych 

129 876 129 876,00 100,00 3,56 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla 

powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego 

6 576 6 576,00 100,00 5,06 

    2580 

Dotacja podmiotowa z budżetu 

dla jednostek niezaliczanych 

do sektora finansów 

publicznych 

123 300 123 300,00 100,00 94,94 

  85321   
Zespoły do spraw orzekania 

o niepełnosprawności 
182 000 181 993,75 99,99 4,98 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
614 614,00 100,00 0,34 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 95 95,00 100,00 0,05 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 432 50 432,00 100,00 27,71 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
28 495 28 495,00 100,00 15,66 

    4260 Zakup energii 2 349 2 348,59 99,98 1,29 

    4300 Zakup usług pozostałych 89 321 89 320,51 99,99 49,08 

    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

1 993 1 987,67 99,73 1,09 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

2 100 2 100,00 100,00 1,15 

    4400 

Opłaty za administrowanie 

i czynsze za budynki, lokale 

i pomieszczenia garażowe 

2 767 2 766,98 99,99 1,52 

    4480 Podatek od nieruchomości 334 334,00 100,00 0,18 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

1 500 1 500,00 100,00 0,82 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

2 000 2 000,00 100,00 1,10 

  85333   Powiatowe urzędy pracy 2 270 730 2 229 492,45 98,18 61,05 

    3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
3 744 3 540,09 94,55 0,16 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
1 566 130 1 566 129,43 99,99 70,25 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
111 011 96 769,64 87,17 4,34 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
253 613 245 499,22 96,80 11,01 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 41 149 39 080,66 94,97 1,75 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
31 321 31 321,00 100,00 1,40 

    4260 Zakup energii 78 189 72 012,10 92,10 3,23 

    4270 Zakup usług remontowych 47 300 46 942,15 99,24 2,11 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 5 039 4 465,00 88,61 0,20 

    4300 Zakup usług pozostałych 11 531 11 488,99 99,64 0,52 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
8 400 7 940,10 94,53 0,36 
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    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

1 050 1 035,23 98,59 0,05 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

20 617 15 534,76 75,35 0,70 

    4410 Podróże służbowe krajowe 1 440 973,72 67,62 0,04 

    4430 Różne opłaty i składki 2 984 1 533,00 51,37 0,07 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
64 534 62 549,16 96,92 2,81 

    4480 Podatek od nieruchomości 10 081 10 081,00 100,00 0,45 

    4520 

Opłaty na rzecz budżetów 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

1 137 1 137,20 100,02 0,05 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

1 460 1 460,00 100,00 0,07 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
10 000 10 000,00 100,00 0,45 

  85395   Pozostała działalność 1 153 045 1 110 491,25 96,31 30,41 

    2810 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji 

fundacjom 

5 000 5 000,00 100,00 0,45 

    2820 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

5 000 5 000,00 100,00 0,45 

    4018 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
220 001 219 638,26 99,84 19,78 

    4019 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
28 126 28 072,04 99,81 2,53 

    4048 
Dodatkowe wynagrodzenia 

roczne 
7 441 7 440,92 99,99 0,67 

    4049 
Dodatkowe wynagrodzenia 

roczne 
1 313 1 313,10 100,01 0,12 

    4118 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
38 289 37 536,48 98,03 3,38 

    4119 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
4 992 4 869,31 97,54 0,44 

    4128 Składki na Fundusz Pracy 6 086 5 920,16 97,28 0,53 

    4129 Składki na Fundusz Pracy 804 779,66 96,97 0,07 

    4178 Wynagrodzenia bezosobowe 464 135 454 694,69 97,97 40,95 

    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 19 689 18 013,29 91,49 1,62 

    4218 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
150 533 138 909,88 92,28 12,51 

    4219 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
7 101 6 429,43 90,54 0,58 

    4248 
Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 
21 202 20 547,78 96,91 1,85 

    4249 
Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 
548 531,14 96,92 0,05 

    4308 Zakup usług pozostałych 152 427 137 218,06 90,02 12,36 

    4309 Zakup usług pozostałych 12 172 10 908,46 89,62 0,98 

    4368 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

1 233 1 232,50 99,96 0,11 

    4369 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

219 217,50 99,32 0,02 

Poz. 167



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 6 — 735 —

    4708 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

1 403 1 403,57 100,04 0,54 

    4748 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

5 032 4 591,32 91,24 0,41 

    4749 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

299 223,70 74,82 0,02 

854     
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
7 465 318 7 166 115,63 95,99 6,10 

  z tego:   wydatki bieżące 7 276 490 6 980 881,87 95,94 97,42 

      wydatki majątkowe 188 828 185 233,76 98,10 2,58 

  85401   Świetlice szkolne 524 700 512 547,22 97,68 7,15 

    3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
456 456,00 100,00 0,09 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
289 081 284 404,46 98,38 55,49 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
15 602 15 601,05 99,99 3,04 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
49 650 46 036,05 92,72 8,98 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 7 045 6 641,32 94,27 1,30 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
43 903 42 641,87 97,13 8,32 

    4220 Zakup środków żywności 58 000 57 889,93 99,81 11,29 

    4260 Zakup energii 35 000 35 000,00 100,00 6,83 

    4270 Zakup usług remontowych 600 0,00 - - 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 530 1 515,00 99,02 0,30 

    4300 Zakup usług pozostałych 7 700 7 306,32 94,89 1,43 

    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

10 2,64 26,40 0,00 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

1 000 0,00 - - 

    4410 Podróże służbowe krajowe 100 100,00 100,00 0,02 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
12 860 12 860,00 100,00 2,51 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

600 600,00 100,00 0,12 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

1 563 1 492,58 95,49 0,29 

  85403   
Specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze 
2 049 684 1 837 531,64 89,65 25,64 

    3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
2 461 1 774,21 72,09 0,10 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
1 116 931 1 107 978,05 99,20 60,30 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
81 391 81 390,35 99,99 4,43 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
186 053 182 222,37 97,94 9,92 

    4118 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
8 152 0,00 - - 

    4119 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
1 438 0,00 - - 
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    4120 Składki na Fundusz Pracy 27 526 27 310,10 99,22 1,49 

    4128 Składki na Fundusz Pracy 1 507 0,00 - - 

    4129 Składki na Fundusz Pracy 266 0,00 - - 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 137,10 13,71 0,01 

    4178 Wynagrodzenia bezosobowe 45 815 0,00 - - 

    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 085 0,00 - - 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
130 850 129 214,49 98,75 7,03 

    4218 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
48 172 0,00 - - 

    4219 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
8 501 0,00 - - 

    4220 Zakup środków żywności 83 855 83 803,44 99,94 4,56 

    4240 
Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 
700 696,35 99,48 0,04 

    4260 Zakup energii 56 325 46 135,64 81,91 2,51 

    4270 Zakup usług remontowych 17 300 12 810,27 74,05 0,70 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 530 445,00 83,96 0,02 

    4300 Zakup usług pozostałych 58 016 57 144,41 98,50 3,11 

    4307 Zakup usług pozostałych 14 339 14 339,00 100,00 0,78 

    4308 Zakup usług pozostałych 9 149 0,00 - - 

    4309 Zakup usług pozostałych 1 615 0,00 - - 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
600 600,00 100,00 0,03 

    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

1 612 1 612,00 100,00 0,09 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

2 488 808,80 32,51 0,04 

    4398 

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz 

i opinii 

29 540 0,00 - - 

    4399 

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz 

i opinii 

5 213 0,00 - - 

    4410 Podróże służbowe krajowe 1 253 1 233,83 98,47 0,07 

    4428 Podróże służbowe zagraniczne 9 149 0,00 - - 

    4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 615 0,00 - - 

    4430 Różne opłaty i składki 4 440 4 440,00 100,00 0,24 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
51 524 51 524,00 100,00 2,80 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

973 943,00 96,92 0,05 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

300 298,71 99,57 0,02 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

1 000 690,52 69,05 0,04 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
30 000 29 980,00 99,93 1,63 

  85406   

Poradnie psychologiczno - 

pedagogiczne, w tym 

poradnie specjalistyczne 

961 363 954 835,00 99,32 13,32 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
680 462 680 166,73 99,96 71,23 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
50 092 50 091,28   5,25 
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    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
113 496 109 180,04 96,20 11,43 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 18 019 17 384,58 96,48 1,82 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200 1 200,00 100,00 0,13 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
4 007 3 998,58 99,79 0,42 

    4240 
Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 
5 000 4 992,65 99,85 0,52 

    4260 Zakup energii 12 368 12 235,54 98,93 1,28 

    4270 Zakup usług remontowych 9 420 9 329,30 99,04 0,98 

    4300 Zakup usług pozostałych 7 200 6 390,32 88,75 0,67 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
588 588,00 100,00 0,06 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

2 642 2 445,81 92,57 0,26 

    4410 Podróże służbowe krajowe 700 682,52 97,50 0,07 

    4430 Różne opłaty i składki 203 203,00 100,00 0,02 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
49 660 49 660,00 100,00 5,20 

    4480 Podatek od nieruchomości 1 056 1 056,00 100,00 0,11 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

200 200,00 100,00 0,02 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

1 250 1 248,28 99,86 0,13 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

3 800 3 782,37 99,54 0,40 

  85407   
Placówki wychowania 

pozaszkolnego 
423 406 423 073,83 99,92 5,90 

    3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
800 797,26 99,66 0,19 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
281 431 281 431,00 100,00 66,52 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
18 289 18 288,41 99,99 4,32 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
43 654 43 654,00 100,00 10,32 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 7 073 7 073,00 100,00 1,67 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 800,00 100,00 0,19 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
8 000 7 997,46 99,97 1,89 

    4260 Zakup energii 11 949 11 949,00 100,00 2,82 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 700 700,00 100,00 0,17 

    4300 Zakup usług pozostałych 23 955 23 954,12 99,99 5,66 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
800 776,00 97,00 0,18 

    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

839 813,12 96,92 0,19 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

3 200 3 010,74 94,09 0,71 

    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 946,44 94,64 0,22 

    4430 Różne opłaty i składki 62 31,00 50,00 0,01 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
19 854 19 854,00 100,00 4,69 
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    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

100 100,00 100,00 0,02 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

900 898,28 99,81 0,21 

  85410   Internaty i bursy szkolne 2 704 029 2 646 166,94 97,86 36,93 

    2540 

Dotacja podmiotowa z budżetu 

dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty 

432 080 392 235,56 90,78 14,82 

    3020 
Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 
20 185 19 665,78 97,43 0,74 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
843 798 838 510,01 99,37 31,69 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
58 797 58 795,84 99,99 2,22 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
137 128 136 735,15 99,71 5,17 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 21 699 21 387,02 98,56 0,81 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 200 22 194,18 99,97 0,84 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
143 350 143 282,31 99,95 5,41 

    4220 Zakup środków żywności 197 000 193 418,98 98,18 7,31 

    4260 Zakup energii 391 913 391 905,34 99,99 14,81 

    4270 Zakup usług remontowych 133 861 132 829,04 99,23 5,02 

    4300 Zakup usług pozostałych 83 729 83 650,08 99,91 3,16 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
3 300 3 300,00 100,00 0,12 

    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

1 000 749,26 74,93 0,03 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

2 450 1 861,37 75,97 0,07 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
47 811 45 802,00 95,80 1,73 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

2 000 1 692,20 84,61 0,06 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

700 699,66 99,95 0,03 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

2 200 2 199,40 99,97 0,08 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
119 098 119 098,00 100,00 4,50 

    6060 

Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

39 730 36 155,76 91,00 1,37 

  85412   

Kolonie i obozy oraz inne 

formy wypoczynku dzieci 

i młodzieży szkolnej, a także 

szkolenia młodzieży 

147 100 144 000,00 97,89 2,01 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
3 365 2 916,49 86,67 2,03 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 543 423,85 78,06 0,29 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 300 29 300,00 100,00 20,35 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
9 892 9 892,00 100,00 6,87 
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    4220 Zakup środków żywności 32 800 32 799,34 99,99 22,78 

    4260 Zakup energii 10 600 9 247,69 87,24 6,42 

    4300 Zakup usług pozostałych 54 500 54 486,78 99,98 37,84 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
500 150,00 30,00 0,10 

    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

1 200 1 198,93 99,91 0,83 

    4370 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 

400 304,35 76,09 0,21 

    4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 1 368,99 68,45 0,95 

    4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

500 489,30 97,86 0,34 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

1 500 1 422,28 94,82 0,99 

  85415   Pomoc materialna dla uczniów 583 700 583 700,00 100,00 8,15 

    3240 Stypendia dla uczniów 26 240 26 240,00 100,00 4,50 

    3248 Stypendia dla uczniów 374 275 374 275,00 100,00 64,12 

    3249 Stypendia dla uczniów 175 725 175 725,00 100,00 30,11 

    4240 
Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 
7 460 7 460,00 100,00 1,28 

  85446   
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
21 763 14 688,00 67,49 0,20 

    4300 Zakup usług pozostałych 2 300 2 300,00 100,00 15,66 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

19 463 12 388,00 63,65 84,34 

  85495   Pozostała działalność 49 573 49 573,00 100,00 0,69 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
49 573 49 573,00 100,00 100,00 

921     
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
152 470 147 469,13 96,72 0,13 

  z tego:   wydatki bieżące 152 470 147 469,13 96,72 100,00 

  92105   
Pozostałe zadania w zakresie 

kultury 
92 000 91 999,13 99,99 62,39 

    3040 

Nagrody o charakterze 

szczególnym niezaliczone do 

wynagrodzeń 

3 000 3 000,00 100,00 3,26 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 404 10 404,00 100,00 11,31 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
16 496 16 496,00 100,00 17,93 

    4300 Zakup usług pozostałych 62 100 62 099,13 99,99 67,50 

  92116   Biblioteki 18 470 18 470,00 100,00 12,52 

    2310 

Dotacje celowe przekazane 

gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego 

18 470 18 470,00 100,00 100,00 

  92120   
Ochrona zabytków i opieka 

nad zabytkami 
5 000 0,00 - - 
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    2720 

Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie prac 

remontowych 

i konserwatorskich obiektów 

zabytkowych przekazane 

jednostkom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych 

2 500 0,00 - - 

    2730 

Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie prac 

remontowych 

i konserwatorskich obiektów 

zabytkowych, przekazane 

jednostkom zaliczanym do 

sektora finansów publicznych 

2 500 0,00 - - 

  92195   Pozostała działalność 37 000 37 000,00 100,00 25,09 

    2810 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji 

fundacjom 

9 500 9 500,00 100,00 25,68 

    2820 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

27 500 27 500,00 100,00 74,32 

926     Kultura fizyczna i sport 1 138 495 1 136 338,42 99,81 0,97 

  z tego:   wydatki bieżące 79 495 79 243,20 99,68 6,97 

      wydatki majątkowe 1 059 000 1 057 095,22 99,82 93,03 

  92601   Obiekty sportowe 1 059 000 1 057 095,22 99,82 93,03 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
1 059 000 1 057 095,22 99,82 100,00 

  92605   
Zadania w zakresie kultury 

fizycznej i sportu 
79 495 79 243,20 99,68 6,97 

    2810 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji 

fundacjom 

4 050 4 050,00 100,00 5,11 

    2820 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

28 950 28 825,94 99,57 36,38 

    3040 

Nagrody o charakterze 

szczególnym niezaliczone do 

wynagrodzeń 

9 000 8 900,00 98,89 11,23 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 007 6 007,00 100,00 7,58 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
16 173 16 171,03 99,99 20,41 

    4300 Zakup usług pozostałych 15 315 15 289,23 99,83 19,29 

  Ogółem 121 988 334 117 399 191,90 96,24 100,00 

      z tego:         

      wydatki bieżące ogółem 98 062 050 94 210 621,53 96,07 80,25 

      wydatki majątkowe ogółem 23 926 284 23 188 570,37 96,92 19,75 
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Załącznik nr 1.3 

do uchwały nr 202 / 544 /10 

Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 18 marca 2010 r. 

 

Załącznik Nr 3 

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU 

              

              

Dział Rozdz. § Treść Plan Wykonanie  
Wskaźnik 

% 

010     Rolnictwo i łowiectwo 32 000 31 720,00 99,13 

  z tego:   dochody bieżące 32 000 31 720,00 99,13 

  01005   
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 

rolnictwa 
32 000 31 720,00 99,13 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

32 000 31 720,00 99,13 

700     Gospodarka mieszkaniowa 146 432 120 822,37 82,51 

  z tego:   dochody bieżące 146 432 120 822,37 82,51 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 146 432 120 822,37 82,51 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

146 432 120 822,37 82,51 

710     Działalność usługowa 555 813 555 280,36 99,90 

  z tego:   dochody bieżące 555 813 555 280,36 99,90 

  71013   
Prace geodezyjne i kartograficzne 

(nieinwestycyjne) 
89 000 89 000,00 100,00 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

89 000 89 000,00 100,00 

  71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 32 000 31 720,00 99,13 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

32 000 31 720,00 99,13 

  71015   Nadzór budowlany 434 813 434 560,36 99,94 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

434 813 434 560,36 99,94 

750     Administracja publiczna 407 383 345 900,01 84,91 

  z tego:   dochody bieżące 407 383 345 900,01 84,91 

  75011   Urzędy wojewódzkie 357 000 295 518,04 82,78 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

357 000 295 518,04 82,78 

  75045   Komisje poborowe 50 383 50 381,97 99,99 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

50 383 50 381,97 99,99 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
5 898 200 5 895 691,96 99,96 
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  z tego:   dochody bieżące 5 898 200 5 895 691,96 99,96 

  75411   
Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej 
5 898 200 5 895 691,96 99,96 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

5 898 200 5 895 691,96 99,96 

851     Ochrona zdrowia 2 376 095 2 349 875,59 98,90 

  z tego:   dochody bieżące 2 376 095 2 349 875,59 98,90 

  85156   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

2 376 095 2 349 875,59 98,90 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

2 376 095 2 349 875,59 98,90 

852     Pomoc społeczna 18 000 18 000,00 100,00 

  z tego:   dochody bieżące 18 000 18 000,00 100,00 

  85295   Pozostała działalność 18 000 18 000,00 100,00 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

18 000 18 000,00 100,00 

853     
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
182 000 181 993,75 99,99 

  z tego:   dochody bieżące 182 000 181 993,75 99,99 

  85321   
Zespoły do spraw orzekania 

o niepełnosprawności  
182 000 181 993,75 99,99 

    2110 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat 

182 000 181 993,75 99,99 

Ogółem 9 615 923 9 499 284,04 98,79 

      z tego:       

      dochody bieżące ogółem 9 615 923 9 499 284,04 98,79 

 

Załącznik nr 1.4 

do uchwały nr 202 / 544 /10 

Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 18 marca 2010 r. 

 

Załącznik Nr 4 

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 

NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU 

              

Dział Rozdz. § Treść Plan Wykonanie  
Wskaźnik 

% 

010     Rolnictwo i łowiectwo 32 000 31 720,00 99,13 

  z tego:   wydatki bieżące 32 000 31 720,00 99,13 

  01005   
Prace goedezyjno-urządzeniowe na potrzeby 

rolnictwa 
32 000 31 720,00 99,13 

    4300 Zakup usług pozostałych 32 000 31 720,00 99,13 

700     Gospodarka mieszkaniowa 146 432 120 822,37 82,51 

  z tego:   wydatki bieżące 146 432 120 822,37 82,51 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 146 432 120 822,37 82,51 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 743 6 728,48 99,78 

    4260 Zakup energii 2 268 2 167,18 95,55 
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    4270 Zakup usług remontowych 32 302 32 301,66 99,99 

    4300 Zakup usług pozostałych 72 544 47 542,38 65,54 

    4480 Podatek od nieruchomości 2 891 2 889,00 99,93 

    4590 
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 

fizycznych 
10 909 10 906,24 99,97 

    4610 
Koszty postępowania sądowego 

i prokuratorskiego 
12 500 12 012,43 96,10 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
6 275 6 275,00 100,00 

710     Działalność usługowa 555 813 555 280,36 99,90 

  z tego:   wydatki bieżące 555 813 555 280,36 99,90 

  71013   
Prace geodezyjne i kartograficzne 

(nieinwestycyjne) 
89 000 89 000,00 100,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 89 000 89 000,00 100,00 

  71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 32 000 31 720,00 99,13 

    4300 Zakup usług pozostałych 32 000 31 720,00 99,13 

  71015   Nadzór budowlany 434 813 434 560,36 99,94 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400 1 400,00 100,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 405 81 404,80 99,99 

    4020 
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 

służby cywilnej 
203 020 203 019,63 99,99 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 661 19 660,43 99,99 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 979 47 924,41 99,89 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 6 995 6 888,73 98,48 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500,00 100,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 456 29 454,27 99,99 

    4240 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 

i książek 
327 327,00 100,00 

    4260 Zakup energii 2 953 2 952,54 99,98 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 322 309,50 96,12 

    4300 Zakup usług pozostałych 20 340 20 339,27 99,99 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 
1 224 1 223,87 99,99 

    4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
729 728,79 99,97 

    4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii 
3 660 3 660,00 100,00 

    4410 Podróże służbowe krajowe 429 428,10 99,79 

    4430 Różne opłaty i składki 2 329 2 329,00 100,00 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
6 000 6 000,00 100,00 

    4480 Podatek od nieruchomości 356 356,00 100,00 

    4550 Szkolenie członków korpusu służby cywilnej 610 610,00 100,00 

    4700 
Szkolenie pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
1 124 1 123,50 99,96 

    4740 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 
1 390 1 389,94 99,99 

    4750 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

programów i licencji 
1 604 1 530,58 95,42 

750     Administracja publiczna 407 383 345 900,01 84,91 

  z tego:   wydatki bieżące 407 383 345 900,01 84,91 

  75011   Urzędy wojewódzkie 357 000 295 518,04 82,78 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 218 630 218 630,00 100,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 010 33 010,00 100,00 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 5 360 5 360,00 100,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 780 18 773,41 99,96 

    4300 Zakup usług pozostałych 78 360 16 884,63 21,55 

    4700 
Szkolenie pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
2 860 2 860,00 100,00 

  75045   Komisje poborowe 50 383 50 381,97 99,99 
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    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 097 2 096,80 99,99 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 936 935,45 99,94 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 161 160,72 99,83 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 449 45 449,00 100,00 

    4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii 
1 660 1 660,00 100,00 

    4410 Podróże służbowe krajowe 80 80,00 100,00 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
5 898 200 5 895 691,96 99,96 

  z tego:   wydatki bieżące 5 898 200 5 895 691,96 99,96 

  75411   
Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej 
5 898 200 5 895 691,96 99,96 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 375 300,00 80,00 

    3070 
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 

wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 
277 646 275 239,22 99,13 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 360 39 351,02 99,98 

    4020 
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu 

służby cywilnej 
69 765 69 764,93 99,99 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 880 7 872,83 99,91 

    4050 
Uposażenia żołnierzy zawodowych 

i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 
3 926 100 3 926 100,00 100,00 

    4060 
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych 

i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 
219 036 219 035,86 99,99 

    4070 

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 

zawodowych oraz nagrody roczne dla 

funkcjonariuszy 

299 722 299 721,82 99,99 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 681 19 680,06 99,99 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 719 2 718,26 99,97 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 900 9 899,99 99,99 

    4180 
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 

żołnierzy i funkcjonariuszy 
189 261 189 260,93 99,99 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 316 199 316 198,21 99,99 

    4220 Zakup środków żywności 297 296,46 99,82 

    4260 Zakup energii 124 031 124 031,00 100,00 

    4270 Zakup usług remontowych 31 001 31 001,00 100,00 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 20 475 20 475,00 100,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 227 829 227 829,00 100,00 

    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 122 5 121,77 99,99 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 
16 827 16 826,79 99,99 

    4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
15 829 15 828,32 99,99 

    4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii 
108 107,36 99,41 

    4410 Podróże służbowe krajowe 2 266 2 265,46 99,98 

    4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 021 1 020,02 99,90 

    4430 Różne opłaty i składki 8 177 8 176,28 99,99 

    4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
3 334 3 333,46 99,98 

    4480 Podatek od nieruchomości 43 630 43 629,02 99,99 

    4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 356 355,68 99,91 

    4740 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 
2 276 2 275,21 99,97 

    4750 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

programów i licencji 
17 977 17 977,00 100,00 

851     Ochrona zdrowia 2 376 095 2 349 875,59 98,90 

  z tego:   wydatki bieżące 2 376 095 2 349 875,59 98,90 

  85156   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

2 376 095 2 349 875,59 98,90 
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    2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych 

4 990 4 716,00 94,51 

    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 371 105 2 345 159,59 98,91 

852     Pomoc społeczna 18 000 18 000,00 100,00 

  z tego:   wydatki bieżące 18 000 18 000,00 100,00 

  85295   Pozostała działalność 18 000 18 000,00 100,00 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 100 11 100,00 100,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500,00 100,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 6 400 6 400,00 100,00 

853     
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
182 000 181 993,75 99,99 

  z tego:   wydatki bieżące 182 000 181 993,75 99,99 

  85321   
Zespoły do spraw orzekania 

o niepełnosprawności 
182 000 181 993,75 99,99 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 614 614,00 100,00 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 95 95,00 100,00 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 432 50 432,00 100,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 495 28 495,00 100,00 

    4260 Zakup energii 2 349 2 348,59 99,98 

    4300 Zakup usług pozostałych 89 321 89 320,51 99,99 

    4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 
1 993 1 987,67 99,73 

    4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
2 100 2 100,00 100,00 

    4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za 

budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 
2 767 2 766,98 99,99 

    4480 Podatek od nieruchomości 334 334,00 100,00 

    4740 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 
1 500 1 500,00 100,00 

    4750 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

programów i licencji 
2 000 2 000,00 100,00 

Ogółem 9 615 923 9 499 284,04 98,79 

      z tego:       

      wydatki bieżące ogółem 9 615 923 9 499 284,04 98,79 
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Załącznik nr 1.5 

do uchwały nr 202 / 544 /10 

Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 18 marca 2010 r. 

 

Załącznik Nr 5 

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU 

                

Klasyfikacja 

budżetowa 

Dział Rozdz. § 

Treść Plan Wykonanie 
Wskaźnik 

% 
Należności 

Przychody   

900 
    Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 
305 000 586 804,60 192,39 0,00 

  90011   
Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 
305 000 586 804,60 192,39 0,00 

    0690 Wpływy z różnych opłat 305 000 586 804,60 192,39 0,00 

  Inne zwiększenia 0 0,00 - 0,00 

Stan środków obrotowych netto na początku okresu 

sprawozdawczego 
401 257 401 256,56 99,99 0,00 

Ogółem 706 257 988 061,16 139,90 0,00 

                

                

Koszty i inne obciążenia Zobowiązania 

900     
Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 
652 540 589 084,25 90,28 0,00 

  90011   
Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 
652 540 589 084,25 90,28 0,00 

    2440 

Dotacje przekazane z funduszy 

celowych na realizację zadań 

bieżących dla jednostek sektora 

finansów publicznych 

60 539 53 514,12 88,40 0,00 

    2450 

Dotacje przekazane z funduszy 

celowych na realizację zadań 

bieżących dla jednostek 

niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

21 950 19 559,99 89,11 0,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 7 000,00 100,00 0,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 303 090 258 157,61 85,18 0,00 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

3 500 600,00 17,14 0,00 

    6110 
Wydatki inwestycyjne funduszy 

celowych 
223 461 219 195,53 98,09 0,00 

    6120 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

funduszy celowych 
25 000 24 500,00 98,00 0,00 

    6270 

Dotacje z funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych 

jednostek niezaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

8 000 6 557,00 81,96 0,00 

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu 

sprawozdawczego 
53 717 398 976,91 742,74 0,00 

Ogółem 706 257 988 061,16 139,90 0,00 
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Załącznik nr 1.6 

do uchwały nr 202 / 544 /10 

Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 18 marca 2010 r. 

 

Załącznik Nr 6 

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM 

WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU  

                

                

Klasyfikacja 

budżetowa 

Dział Rozdz. § 

Treść Plan Wykonanie 
Wskaźnik 

% 
Należności 

Przychody   

710     Działalność usługowa 570 000 620 252,61 108,82 7 119,51 

  71030   
Fundusz Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym 
570 000 620 252,61 108,82 7 119,51 

    0830 Wpływy z usług 560 000 610 732,29 109,06 7 119,51 

    0920 Pozostałe odsetki 10 000 9 520,32 95,20 0,00 

Stan środków obrotowych netto na początku okresu 

sprawozdawczego 
208 150 208 149,50 99,99 0,00 

Ogółem 778 150 828 402,11 106,46 7 119,51 

                

                

Koszty i inne obciążenia   

Dział Rozdz. § Treść Plan Wykonanie 
Wskaźnik 

% 
Zobowiązania 

710     Działalność usługowa 773 310 574 780,06 74,33 36 530,00 

  71030   
Fundusz Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym 
773 310 574 780,06 74,33 36 530,00 

    2960 Przelewy redystrybucyjne 114 000 124 278,00 109,02 36 530,00 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
109 847 109 847,00 100,00 0,00 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
18 774 18 774,00 100,00 0,00 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 689 2 689,00 100,00 0,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000 39 675,71 72,14 0,00 

    4270 Zakup usług remontowych 25 000 3 671,40 14,69 0,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 288 000 187 518,86 65,11 0,00 

    4390 

Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz 

i opinii 

50 000 47 500,00 95,00 0,00 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

11 000 10 055,00 91,41 0,00 

    4740 

Zakup materiałów papierniczych 

do sprzętu drukarskiego 

i urządzeń kserograficznych 

20 000 11 063,09 55,32 0,00 

    4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

30 000 19 708,00 65,69 0,00 

    6120 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

funduszy celowych 
49 000 0,00 - 0,00 

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu 

sprawozdawczego 
4 840 253 622,05 5 240,13 0,00 

Ogółem 778 150 828 402,11 106,46 36 530,00 
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Załącznik nr 1.7 

do uchwały nr 202 / 544 /10 

Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 18 marca 2010 r. 

 

Załącznik Nr 7 

WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 

NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU 

                

                

Dział Rozdz. § 
Jednostka 

organizacyjna 
Nazwa zadania Plan Wykonanie 

Wskaźnik 

% 

600     Transport i łączność   14 152 534 13 909 070,30 98,28 

  60014 

6050, 

6058, 

6059 

Starostwo 

Powiatowe 

w Tczewie 

Przebudowa dróg 

powiatowych nr, nr 

2714G i 2713G 

(Swarożyn - 

Godziszewo) - etap I 

7 770 083 7 770 082,67 99,99 

  60014 6050 

Starostwo 

Powiatowe 

w Tczewie 

Przebudowa drogi 

powiatowej - ulicy 

Kościuszki w Pelplinie 

(2886G) - etap I 

10 000 10 000,00 100,00 

          * 6 584 * 6 584,00 * 100,00 

  60014 6050 

Starostwo 

Powiatowe 

w Tczewie 

Przebudowa drogi 

powiatowej - ulicy 

Kościuszki w Pelplinie 

(2886G) - etap II 

7 320 7 320,00 100,00 

          * 7 320 * 7 320,00 * 100,00 

  60014 6050 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Przebudowa odcinka 

ulicy Rokickiej 

w Tczewie od 

skrzyżowania z Aleją 

Kociewską do granicy 

miasta 

3 518 614 3 518 613,68 99,99 

  60014 6050 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Modernizacja wiaduktu 

nr 07 w ul. 1-Maja 

w Tczewie (2846 G) 

1 500 000 1 324 645,46 88,31 

  60014 6050 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

"Modernizacja drogi 

powiatowej nr 2808G 

(Turze - Małżewo - 

Swarożyn)" 

339 973 339 928,87 99,99 

  60014 6050 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2811G 

Bałdowo-Narkowy-

Subkowy, na odcinku 

od skrzyżowania 

z drogą krajową nr 22 

do skrzyżowania 

z drogą krajową nr 1 w 

Subkowach 

149 000 149 000,00 100,00 

          * 149.000 * 149.000,00 * 100,00 

  60014 6050 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Przebudowa drogi 

powiatowej Małe 

Walichnowy - Polskie 

Gronowo - Gniew (nr 

2815G) - odcinek od 

miejscowości Ciepłe do 

Małych Walichnów 

200 000 200 000,00 100,00 

          * 200.000 * 200.000,00 * 100,00 
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  60014 6050 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Reorganizacja 

skrzyżowania ul. 

Mostowej z Gdańską 

w Tczewie 

171 044 171 044,00 100,00 

  60014 6050 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Budowa sygnalizacji 

świetlnej na przejściu 

dla pieszych przy ul. 

Armii Krajowej 

w Tczewie w rejonie 

budynków TTBS 

100 000 99 967,63 99,97 

  60014 6050 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Budowa sygnalizacji 

świetlnej na przejściu 

dla pieszych przy ul. 

Wojska Polskiego 

w Tczewie 

111 000 81 301,63 73,24 

  60014 6050 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Remont dwóch zatok 

autobusowych przy ul. 

30 Stycznia w Tczewie 

90 000 82 475,56 91,64 

  60014 6050 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Remont drogi 

powiatowej nr 2820G 

Pelplin-Kulice-Nowa 

Cerkiew, na odcinku 

około 800 m we wsi 

Nowa Cerkiew 

65 500 50 490,00 77,08 

  60014 6050 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Przebudowa 

przepustów drogowych 

pod drogą powiatową 

nr 2810G Tczew-

Gorzędziej-Rybaki-

Gręblin 

50 000 50 000,00 100,00 

          * 50.000 * 50.000,00 * 100,00 

  60014 6050 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Modernizacja ulicy 

Nowowiejskiej 

w Tczewie (2851G) - 

projekt techniczny 

20 000 4 270,00 21,35 

  60014 6050 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Projekt budowy 

chodnika z Nicponii do 

Tymawy 

40 000 40 000,00 100,00 

          * 40 000 * 40 000,00 * 100,00 

  60014 6050 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Kolejny etap ewidencji 

dróg powiatowych 
10 000 9 930,80 99,31 

700     
Gospodarka 

mieszkaniowa 
  360 000 2 199,44 0,61 

  70005 6050 

Starostwo 

Powiatowe 

w Tczewie 

Przywrócenie walorów 

historycznych 

i adaptacja do nowej 

funkcji animacji 

kulturalnej kamienicy 

leżącej w zabytkowym 

układzie 

urbanistycznym 

Starego Miasta 

w Tczewie przy ul. 

Kościelnej 6/7 

300 000 0,00 - 

  70005 6060 

Starostwo 

Powiatowe 

w Tczewie 

Zakup nieruchomości, 

położonej w Tczewie 

przy ul. Wojska 

Polskiego, oznaczonej 

geodezyjnie jako działka 

nr 8 

2 200 2 199,44 99,97 
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  70005 6060 

Starostwo 

Powiatowe 

w Tczewie 

Zakup nieruchomości, 

położonej w Tczewie 

przy ul. 1-go Maja 2, 

oznaczonej geodezyjnie 

jako działka nr 123 

57 800 0,00 - 

750     
Administracja 

publiczna 
  6 256 789 6 153 211,74 98,34 

  75020 6050 

Starostwo 

Powiatowe 

w Tczewie 

Siedziba Starostwa 

Powiatowego 

w Tczewie 

6 236 789 6 133 337,94 98,34 

          
* 1 485 

072 

* 1 485 

072,00 
* 100,00 

  75020 6060 

Starostwo 

Powiatowe 

w Tczewie 

Zakup kserokopiarek - 

3 sztuki 
20 000 19 873,80 99,37 

754     

Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

  50 000 50 000,00 100,00 

  75411 6060 

Komenda 

Powiatowa 

Państwowej Straży 

Pożarnej w Tczewie 

Dostawa pojazdu 

specjalnego terenowo-

osobowego SLRR 

z napędem terenowym 

4x4 z funkcją do 

ograniczania stref 

skażeń dla Komendy 

Powiatowej 

Państwowej Straży 

Pożarnej w Tczewie 

50 000 50 000,00 100,00 

801     
Oświata 

i wychowanie 
  752 190 751 511,60 99,91 

  80102 6050 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy 

w Tczewie 

Przebudowa wjazdu na 

teren szkoły oraz 

dojazdu do boiska wraz 

z odprowadzeniem wód 

deszczowych 

23 714 23 713,81 99,99 

  80102 6060 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawczy 

w Pelplinie 

Zakup schodołazu 15 514 15 513,93 99,99 

  80120 6050 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Wykonanie kanalizacji 

odprowadzenia wód 

deszczowych - I etap 

122 397 122 222,62 99,86 

  80120 6050 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Wykonanie opaski 

wokół boiska 

wielofunkcyjnego przy 

I LO w Tczewie 

35 869 35 868,20 99,99 

  80120 6050 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Adaptacja sali 04 

z przeznaczeniem na 

siłownię 

34 234 34 234,00 100,00 

          * 29 734 * 29 734,00 * 100,00 

  80120 6050 

II Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Budowa 

wielofunkcyjnego 

boiska sportowego 

54 54,00 100,00 

  80120 6050 

II Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Dojazd do hali 

sportowej przy II 

Liceum 

Ogólnokształcącym 

w Tczewie 

9 494 9 493,67 99,99 

  80120 6050 

II Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Wykonanie schodów 

najazdowych z boiska 

hali sportowej na 

trybuny 

4 500 4 499,99 99,99 
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  80120 6050 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Pelplinie 

Wykonanie prac 

termomodernizacyjnych 

szkoły, poprzez 

ocieplenie dachu 

30 000 30 000,00 100,00 

  80130 6050 

Starostwo 

Powiatowe 

w Tczewie 

Termomodernizacja 

kompleksu budynków 

Zespołu Szkół 

Ekonomicznych 

w Tczewie 

37 500 37 500,00 100,00 

  80130 6050 

Zespół Szkół 

Rzemieślniczych 

i Kupieckich 

w Tczewie 

Budowa sali 

gimnastycznej przy 

ZSRziK w Tczewie 

120 000 119 999,01 99,99 

          * 111 799 * 111 799,00 * 100,00 

  80130 6050 

Zespół Szkół 

Rzemieślniczych 

i Kupieckich 

w Tczewie 

Wykonanie ogrodzenia 

działki szkolnej 

w ZSRziK w Tczewie 

128 760 128 760,00 100,00 

          * 120 060 * 120 060,00 * 100,00 

  80130 6050 

Zespół Szkół 

Rzemieślniczych 

i Kupieckich 

w Tczewie 

Rozszerzenie 

monitoringu 
11 240 11 239,99 99,99 

  80130 6050 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w Tczewie 

Przebudowa trzech sal 

lekcyjnych 
25 000 24 999,18 99,99 

  80130 6050 

Zespół Szkół 

Agrotechnicznych 

i Ogólnokształcących 

w Swarożynie 

Podjazd dla osób 

niepełnosprawnych 

przy budynku szkoły 

8 748 8 748,00 100,00 

          * 8 748 * 8 748,00 * 100,00 

  80130 6060 

Zespół Szkół 

Agrotechnicznych 

i Ogólnokształcących 

w Swarożynie 

Zakup opryskiwacza 

Pilmet 615 
20 347 20 347,00 100,00 

  80140 6050 

Zespół Kształcenia 

Zawodowego 

w Tczewie 

Wykonanie instalacji 

wodno-kanalizacyjnej 
18 500 18 500,00 100,00 

          * 18 500 * 18 500,00 * 100,00 

  80140 6060 

Zespół Kształcenia 

Zawodowego 

w Tczewie 

Zakup wyposażenia do 

pracowni fryzjerskich na 

pięć stanowisk 

5 000 4 499,60 89,99 

  80140 6060 

Zespół Kształcenia 

Zawodowego 

w Tczewie 

Zakup urządzeń 

spawalniczych 
13 579 13 578,60 99,99 

  80140 6060 

Zespół Kształcenia 

Zawodowego 

w Tczewie 

Zakup urządzeń do 

testowania 

alternatorów 

z falownikiem 

12 100 12 100,00 100,00 

  80140 6060 

Zespół Kształcenia 

Zawodowego 

w Tczewie 

Zakup obrabiarki 

sterowanej 

numerycznie 

75 640 75 640,00 100,00 

851     Ochrona Zdrowia   530 000 530 000,00 100,00 

  85111 6050 

Starostwo 

Powiatowe 

w Tczewie 

Modernizacja spalarni 

odpadów medycznych 

wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie 

Szpitala Powiatowego 

w Tczewie 

530 000 530 000,00 100,00 

852     Pomoc społeczna   528 443 511 748,31 96,84 

  85201 6050 
Dom Dziecka 

w Tczewie 

Adaptacja pomieszczeń 

na kuchenki grupowe 
25 000 25 000,00 100,00 
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  85201 6050 

Starostwo 

Powiatowe 

w Tczewie 

Adaptacja pomieszczeń 

Domu Dziecka 

w Tczewie na potrzeby 

powiatowych jednostek 

organizacyjnych 

15 000 0,00 - 

  85202 6050 

Starostwo 

Powiatowe 

w Tczewie 

Rewitalizacja zespołu 

dworsko-parkowego 

DPS w Stanisławiu 

29 050 28 209,00 97,10 

          * 22 900 * 22 900,00 * 100,00 

  85202 6050 

Starostwo 

Powiatowe 

w Tczewie 

Rewitalizacja zespołu 

dworsko-parkowego 

DPS w Wielkich 

Wyrębach 

25 650 24 796,70 96,67 

  85202 6050 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Pelplinie 

Wykonanie systemu 

oddymiania klatki 

schodowej 

17 343 17 342,81 99,99 

  85202 6060 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Pelplinie 

Zakup patelni 

elektrycznej do kuchni 
4 700 4 700,00 100,00 

  85202 6060 

Starostwo 

Powiatowe 

w Tczewie 

Zakup nieruchomości 

dla jednostek 

organizacyjnych 

pomocy społecznej 

400 000 400 000,00 100,00 

          * 400 000 * 400 000,00 * 100,00 

  85202 6060 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Pelplinie 

Zakup pieca 

elektrycznego do kuchni 
11 700 11 699,80 99,99 

853     

Pozostałe zadania 

w zakresie polityki 

społecznej  

  10 000 10 000,00 100,00 

  85333 6050 
Powiatowy Urząd 

Pracy w Tczewie 

Wykonanie izolacji 

pionowej w części 

szczytowej budynku od 

strony archiwum 

10 000 10 000,00 100,00 

854     
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
  188 828 185 233,76 98,10 

  85403 6050 

Starostwo 

Powiatowe 

w Tczewie 

Budowa Centrum 

Transferu Europejskich 

Systemów Wsparcia 

Rozwoju i Aktywizacji 

Osób 

Niepełnosprawnych 

w Tczewie 

30 000 29 980,00 99,93 

  85410 6050 

Starostwo 

Powiatowe 

w Tczewie 

Termomodernizacja 

kompleksu budynków 

Zespołu Szkół 

Ekonomicznych 

w Tczewie 

59 300 59 300,00 100,00 

  85410 6050 

Zespół Szkół 

Agrotechnicznych 

i Ogólnokształcących 

w Swarożynie 

Podjazd dla osób 

niepełnosprawnych 

przy budynku internatu 

9 798 9 798,00 100,00 

          * 9.798 * 9.798,00 * 100,00 

  85410 6060 

Zespół Szkół 

Agrotechnicznych 

i Ogólnokształcących 

w Swarożynie 

Zakup dwóch kuchni 

gazowych 
8 428 8 427,76 99,99 

  85410 6060 

Zespół Szkół 

Agrotechnicznych 

i Ogólnokształcących 

w Swarożynie 

Zakup kuchni gazowej 

oraz dwóch stołów 

roboczych 

10 772 7 198,00 66,82 

  85410 6050 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w Tczewie 

Adaptacja pięciu pokoi 

na pokoje gościnne 
50 000 50 000,00 100,00 
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  85410 6060 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w Tczewie 

Zakup kosiarki 

wielofunkcyjnej 

i żyłkowej 

6 500 6 500,00 100,00 

  85410 6060 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w Tczewie 

Zakup suszarki parowo-

bębnowej 
14 030 14 030,00 100,00 

926     
Kultura fizyczna 

i sport 
  1 059 000 1 057 095,22 99,82 

  92601 6050 

Zespół Szkół 

Rzemieślniczych 

i Kupieckich 

w Tczewie 

Moje Boisko - Orlik 2012 1 059 000 1 057 095,22 99,82 

Ogółem 23 887 784 23 160 070,37 96,95 

                

                

* kwota niezrealizowanych wydatków, które zostaną poniesione w 2010 roku, ze względu na to,że zostały ujęte 

w wykazie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2009, ustalonym na podstawie uchwały Nr XLVI/299/09 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku. 

 

Załącznik nr 1.8 

do uchwały nr 202 / 544 /10 

Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 18 marca 2010 r. 

 

Załącznik Nr 8 

PLAN REMONTÓW 

WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU 

                

                

Dział Rozdz. § Nazwa jednostki Nazwa zadania Plan Wykonanie 
Wskaźnik 

% 

600     Transport i łączność   1 338 282 1 006 083,00 75,18 

600 60014 4270 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

36 000 28 827,28 80,08 

600 60014 4270 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Wymiana czterech 

odcinków pomostu 

jezdnego na 

zabytkowych przęsłach 

oraz naprawa czterech 

dylatacji, dotyczących 

mostu drogowego 

przez rzekę Wisłę 

w Tczewie 

350 000 30 000,00 8,57 

          * 30 000 * 30 000 * 100,00 

600 60014 4270 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Remonty cząstkowe 

nawierzchni 

bitumicznych 

171 814 171 814,00 100,00 

600 60014 4270 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Położenie dywanika 

asfaltowego na 

całkowicie 

zniszczonych odcinkach 

dróg (z podbudową) 

300 976 300 975,78 99,99 

600 60014 4270 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Remonty cząstkowe 

nawierzchni 

bitumicznych (grys + 

emulsja) 

66 506 66 505,25 99,99 
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600 60014 4270 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Remonty cząstkowe 

nawierzchni chodników 

w Tczewie 

200 000 198 839,78 99,42 

600 60014 4270 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Remonty cząstkowe 

nawierzchni chodników 

w Gniewie, Pelplinie 

oraz w drogach 

pozamiejskich 

30 000 27 933,16 93,11 

600 60014 4270 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Remont cząstkowy 

drogi 2823 G (Nicponia-

Jaźwiska-Opalenie) 

odcinek od Nicponii do 

Tymawy 

15 000 15 000,00 100,00 

          * 15 000 * 15 000 * 100,00 

600 60014 4270 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Remont cząstkowy 

nawierzchni drogi 

powiatowej 2810 G 

(Tczew-Gorzędziej-

Rybaki-Gręblin) 

odcinek w Gorzędzieju 

15 000 15 000,00 100,00 

600 60014 4270 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Remont pokrycia 

dachowego na 

budynku bazy PZD 

w Tczewie 

40 000 40 000,00 100,00 

          * 40 000 * 40 000 * 100,00 

600 60014 4270 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

Naprawa i konserwacja 

sygnalizacji 
43 000 43 000,00 100,00 

600 60014 4270 
Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 
Usuwanie awarii 69 986 68 187,75 97,43 

700     
Gospodarka 

mieszkaniowa 
  34 969 34 967,88 99,99 

700 70005 4270 
Starostwo Powiatowe 

w Tczewie 

Remont budynku 

stanowiącego własność 

Skarbu Państwa przy 

ul. 30-go Stycznia 12 

w Tczewie 

3 079 3 079,00 100,00 

700 70005 4270 
Starostwo Powiatowe 

w Tczewie 

Remonty związane 

z utrzymaniem stanu 

technicznego 

nieruchomości 

stanowiących własność 

Powiatu i Skarbu 

Państwa 

31 890 31 888,88 99,99 

750     
Administracja 

publiczna 
  31 500 30 550,66 96,99 

750 75019 4270 
Starostwo Powiatowe 

w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

1 500 893,50 59,57 

750 75020 4270 
Starostwo Powiatowe 

w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

30 000 29 657,16 98,86 

754     

Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

  31 001 31 001,00 100,00 

754 75411 4270 

Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży 

Pożarnej w Tczewie 

Remont pomieszczeń 4 138 4 137,90 99,99 

754 75411 4270 

Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży 

Pożarnej w Tczewie 

Konserwacja 

pomieszczeń 
744 744,20 100,03 
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754 75411 4270 

Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży 

Pożarnej w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

26 119 26 118,90 99,99 

801     
Oświata 

i wychowanie 
  791 351 788 131,44 99,59 

801 80102 4270 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawczy 

w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

2 400 2 142,47 89,27 

801 80102 4270 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawczy 

w Tczewie 

Usługi budowlano 

montażowe 
300 0,00 - 

801 80105 4270 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawczy 

w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

180 180,00 100,00 

801 80105 4270 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawczy 

w Tczewie 

Usługi budowlano 

montażowe 
100 100,00 100,00 

801 80111 4270 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawczy 

w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

350 309,80 88,51 

801 80111 4270 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawczy 

w Tczewie 

Usługi budowlano 

montażowe 
100 100,00 100,00 

801 80111 4270 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawczy 

w Pelplinie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

1 500 1 473,12 98,21 

801 80120 4270 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

3 000 2 623,63 87,45 

801 80120 4270 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Wymiana okien 82 352 82 351,46 99,99 

801 80120 4270 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Remont części dachu 20 000 20 000,00 100,00 

          * 20 000 * 20 000 * 100,00 

801 80120 4270 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Remont ogrodzenia 

I LO w Tczewie 
145 018 145 017,47 99,99 

801 80120 4270 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Wykonanie 

piłkochwytów na 

boisku 

wielofunkcyjnym oraz 

dalsze prace 

remontowe w piwnicy 

18 730 18 730,00 100,00 

          * 14 730 * 14 730 * 100,00 

801 80120 4270 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Remont korytarza 

z położeniem płytek na 

podłodze 

16 648 16 648,00 100,00 
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          * 16 648 * 16 648 * 100,00 

801 80120 4270 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Wymiana poziomów 

kanalizacyjnych 

i wodnych 

27 000 27 000,00 100,00 

          * 27 000 * 27 000 * 100,00 

801 80120 4270 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Remont sali 02 47 000 47 000,00 100,00 

          * 47 000 * 47 000 * 100,00 

801 80120 4270 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Wymiana instalacji 

elektrycznej 
33 500 33 500,00 100,00 

          * 33 500 * 33 500 * 100,00 

801 80120 4270 

II Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

4 250 4 239,50 99,75 

801 80120 4270 

II Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Konserwacja posadzek 5 275 5 274,06 99,98 

801 80120 4270 

II Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Remont sanitariatów 4 000 4 000,00 100,00 

801 80120 4270 

II Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Odtworzenie 

zewnętrznej izolacji 

pionowej ścian 

piwnicznych budynku 

19 891 19 890,09 99,99 

801 80120 4270 

II Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Remont dachu na 

części socjalnej sali 

gimnastycznej 

8 252 8 251,90 99,99 

801 80120 4270 

II Liceum 

Ogólnokształcące 

w Tczewie 

Naprawa koszy 

najazdowych na hali 

sportowej 

4 000 4 000,00 100,00 

801 80120 4270 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Pelplinie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

2 599 1 826,90 70,29 

801 80120 4270 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Gniewie 

Remont posadzek 

w klasach 2 i 3 
4 921 4 921,00 100,00 

801 80120 4270 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Gniewie 

Remont klas 

10,11,14,17,19,22 
32 374 32 373,67 99,99 

801 80120 4270 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Gniewie 

Remont posadzki części 

korytarza 
3 626 3 626,00 100,00 

801 80121 4270 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawczy 

w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

200 49,00 24,50 

801 80121 4270 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawczy 

w Tczewie 

Usługi budowlano 

montażowe 
100 0,00 - 
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801 80130 4270 

Zespół Szkół 

Agrotechnicznych 

i Ogólnokształcących 

w Swarożynie 

Remont dachu na 

budynku i sali 

gimnastycznej przy 

Zespole Szkół 

Agrotechnicznych 

i Ogólnokształcących 

w Swarożynie 

47 752 47 751,50 99,99 

801 80130 4270 

Zespół Szkół 

Agrotechnicznych 

i Ogólnokształcących 

w Swarożynie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

4 000 3 450,18 86,25 

801 80130 4270 

Zespół Szkół 

Budowlanych 

i Odzieżowych 

w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

2 960 2 976,80 100,57 

801 80130 4270 

Zespół Szkół 

Budowlanych 

i Odzieżowych 

w Tczewie 

Remont sanitariatów 

i natrysków w pobliżu 

sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół 

Budowlanych 

i Odzieżowych 

w Tczewie 

30 000 29 983,12 99,94 

801 80130 4270 

Zespół Szkół 

Budowlanych 

i Odzieżowych 

w Tczewie 

Remont powierzchni 

dróg i przejścia wokół 

szkoły 

34 250 34 250,00 100,00 

          * 34 250 * 34 250 * 100,00 

801 80130 4270 

Zespół Szkół 

Budowlanych 

i Odzieżowych 

w Tczewie 

Naprawa dachu 2 195 2 194,60 99,98 

801 80130 4270 

Zespół Szkół 

Rzemieślniczych 

i Kupieckich 

w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

2 000 1 809,13 90,46 

801 80130 4270 

Zespół Szkół 

Rzemieślniczych 

i Kupieckich 

w Tczewie 

Kapitalny remont 

toalety dla 

pracowników szkoły 

20 000 19 997,24 99,99 

801 80130 4270 

Zespół Szkół 

Rzemieślniczych 

i Kupieckich 

w Tczewie 

Naprawa dachu 1 400 1 309,77 93,56 

801 80130 4270 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

5 000 4 994,32 99,89 

801 80130 4270 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w Tczewie 

Remont siłowni 

szkolnej 
25 000 24 999,18 99,99 

801 80130 4270 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w Tczewie 

Naprawa czterech 

kolektorów 

odprowadzających 

wodę deszczową 

4 000 3 994,45 99,86 

801 80130 4270 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w Tczewie 

Roboty malarskie 

korytarza II p. 
19 628 19 627,54 99,99 

801 80130 4270 

Zespół Szkół 

Technicznych 

w Tczewie 

Drobne remonty 

i konserwacje 

w budynku szkoły 

3 000 3 000,00 100,00 
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801 80130 4270 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Gniewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

2 000 1 999,99 99,99 

801 80130 4270 

Zespół Szkół 

Technicznych 

w Tczewie 

Wymiana stolarki 

okiennej 
89 200 89 196,37 99,99 

801 80134 4270 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawczy 

w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

1 000 992,80 99,28 

801 80134 4270 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawczy 

w Tczewie 

Usługi budowlano 

montażowe 
300 0,00 - 

801 80140 4270 

Zespół Kształcenia 

Zawodowego 

w Tczewie 

Malowanie 

pomieszczeń ZKZ 
5 000 4 976,38 99,53 

801 80140 4270 

Zespół Kształcenia 

Zawodowego 

w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

5 000 5 000,00 100,00 

852     Pomoc społeczna   909 806 909 457,79 99,96 

852 85201 4270 
Dom Dziecka 

w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

3 000 2 986,45 99,55 

852 85201 4270 

Ognisko 

Wychowawcze 

w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

1 500 1 221,22 81,41 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Wielkich Wyrębach 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

48 481 48 480,69 99,99 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Wielkich Wyrębach 

Położenie kostki 

brukowej przy budynku 

od strony południowej 

oraz wokół budynku 

terapii zajęciowej 

48 097 48 096,61 99,99 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Wielkich Wyrębach 

Remont śmietnika 5 124 5 124,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Wielkich Wyrębach 

Pomiary elektryczne - 

uziemienie 
4 100 4 100,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Wielkich Wyrębach 

Wymiana 3 okien 3 980 3 979,55 99,99 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Wielkich Wyrębach 

Częściowe malowanie 

pomieszczeń 
8 451 8 451,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Wielkich Wyrębach 

Wymiana podłóg 13 696 13 696,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Wielkich Wyrębach 

Remont magazynu 

warzywnego 
3 299 3 299,00 100,00 
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852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Wielkich Wyrębach 

Wymiana terakoty - 

Dworek 
6 469 6 469,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Wielkich Wyrębach 

Uzupełnienie tynków 

na tarasie budynku 

głównego, w kotłowni 

i na zbiorniku ppoż. 

2 675 2 675,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Wielkich Wyrębach 

Częściowe przełożenie 

blachodachówki 

i uszczelnienie przed 

przeciekami na 

budynku głównym 

3 210 3 210,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Wielkich Wyrębach 

Remont ogrodzenia 2 684 2 684,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Wielkich Wyrębach 

Wyłożenie kostką 

nawierzchni przy 

dworku oraz przy 

wejściu do kuchni 

5 464 5 464,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Wielkich Wyrębach 

Wymiana drzwi 

łazienkowych 
1 070 1 070,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Wielkich Wyrębach 

Usunięcie awarii wody 

w kuchni oraz na gr. I i 

III w budynku 

mieszkalnym 

2 033 2 033,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Wielkich Wyrębach 

Awaria przecieku wody 

w łazience gr. II i klasa 

życia oraz udrożnienie 

rur z zimną wodą 

w pralni 

2 140 2 140,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Wielkich Wyrębach 

Położenie paneli 

podłogowych wraz 

z wymianą izolacji 

1 144 1 144,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Wielkich Wyrębach 

Malowanie klatki 

schodowej gr. II 
789 789,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Wielkich Wyrębach 

Położenie terakoty 

w łazience - dworek 
1 441 1 441,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Damaszce 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

37 533 37 532,90 99,99 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Damaszce 

Częściowe malowanie 

obiektu 
19 849 19 848,74 99,99 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Damaszce 

Częściowa wymiana 

stolarki budowlanej 
10 231 10 231,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Damaszce 

Remont dwóch łazienek 25 000 25 000,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Damaszce 

Częściowa wymiana 

rynien 
2 060 2 059,70 99,99 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Damaszce 

Naprawa kanałów 

kominowych 
3 879 3 878,95 99,99 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Damaszce 

Remont kompleksu 

kuchennego 
60 000 60 000,00 100,00 
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852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Damaszce 

Remont pomieszczeń 

strychowych 
14 566 14 565,70 99,99 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Damaszce 

Remont łazienek 20 812 20 811,94 99,99 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Gniewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

56 538 56 538,13 100,01 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Gniewie 

Remont korytarza 59 407 59 406,87 99,99 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Stanisławiu 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

21 086 21 085,75 99,99 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Stanisławiu 

Remont dachu skrzydła 

budynku głównego 
28 462 28 462,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Stanisławiu 

Naprawa dachu 

krytego dachówką 

ceramiczną na tzw. 

"małym domku" 

7 999 7 999,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Stanisławiu 

Wykonanie robót 

dodatkowych dot. 

robót zewnętrznych 

tzw. "małego domku" 

6 955 6 955,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Pelplinie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

62 000 87 070,94 140,44 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Pelplinie 

Remont budynku 

terapii zajęciowej 
60 500 60 499,57 99,99 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Pelplinie 

Likwidacja agregatu 

i remont pomieszczenia 

po byłej agregatorni 

40 000 32 725,67 81,81 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Pelplinie 

Roboty malarskie, 

dokończenie lamperii 

żywicowej na klatce 

schodowej 

i korytarzach I,II piętra 

50 000 32 203,39 64,41 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Pelplinie 

Remont i przebudowa 

instalacji obiegu ciepłej 

wody w kierunku 

zwalczania bakterii 

Legionella 

40 290 40 289,25 99,99 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Pelplinie 

Remont łazienki dla 

personelu 
14 200 14 200,80 100,01 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Pelplinie 

Remont portierni 

i pomieszczenia 

biurowego 

pracowników 

socjalnych 

14 200 14 200,00 100,00 

852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Pelplinie 

Remont pomieszczenia 

gospodarczego 
11 400 11 400,38 100,01 
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852 85202 4270 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Pelplinie 

Zagospodarowanie 

terenu 
10 000 10 000,00 100,00 

852 85202 4270 
Dom Pomocy 

Społecznej w Rudnie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

10 663 10 662,21 99,99 

852 85202 4270 
Dom Pomocy 

Społecznej w Rudnie 
Remont kotłowni 8 352 8 351,98 99,99 

852 85202 4270 
Dom Pomocy 

Społecznej w Rudnie 

Remont pokrycia 

dachowego 
3 288 3 287,47 99,98 

852 85202 4270 
Dom Pomocy 

Społecznej w Rudnie 

Remont posadzek 

w pomieszczeniu 
8 660 8 659,26 99,99 

852 85202 4270 
Dom Pomocy 

Społecznej w Rudnie 

Remont nawierzchni 

przed budynkiem DPS 
18 147 18 146,80 99,99 

852 85202 4270 
Dom Pomocy 

Społecznej w Rudnie 

Malowanie 

pomieszczeń 
9 782 9 781,98 99,99 

852 85218 4270 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

2 600 3 347,68 128,76 

852 85218 4270 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

w Tczewie 

Konserwacja pieca co, 

alarmu 
1 500 1 457,21 97,15 

852 85218 4270 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

w Tczewie 

Usługi budowlano 

montażowe 
1 000 244,00 24,40 

853     

Pozostałe zadania 

w zakresie polityki 

społecznej 

  47 300 46 942,15 99,24 

853 85333 4270 
Powiatowy Urząd 

Pracy w Tczewie 
Konserwacja dźwigu 1 600 2 032,28 127,02 

853 85333 4270 
Powiatowy Urząd 

Pracy w Tczewie 
Wymiana grzejników 7 750 7 727,60 99,71 

853 85333 4270 
Powiatowy Urząd 

Pracy w Tczewie 

Instalacja wymiennika 

płytowego 
19 000 18 786,48 98,88 

853 85333 4270 
Powiatowy Urząd 

Pracy w Tczewie 

Wymiana stolarki 

okiennej 
10 000 10 000,00 100,00 

853 85333 4270 
Powiatowy Urząd 

Pracy w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

6 970 6 974,73 100,07 

853 85333 4270 
Powiatowy Urząd 

Pracy w Tczewie 
Remont pomieszczeń 1 980 1 421,06 71,77 

854     
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
  161 181 154 968,61 96,15 

854 85401 4270 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawczy 

w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

400 0,00 - 

854 85401 4270 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawczy 

w Tczewie 

Usługi budowlano 

montażowe 
200 0,00 - 

854 85403 4270 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawczy 

w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

5 000 4 999,71 99,99 
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854 85403 4270 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawczy 

w Tczewie 

Usługi budowlano 

montażowe 
4 500 61,00 1,36 

854 85403 4270 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawczy 

w Tczewie 

Remont instalacji 

oświetlenia 

ewakuacyjnego 

w budynku grup 

wychowawczych 

7 800 7 749,56 99,35 

854 85406 4270 

Poradnia 

Psychologiczno - 

Pedagogiczna 

w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

800 800,00 100,00 

854 85406 4270 

Poradnia 

Psychologiczno - 

Pedagogiczna 

w Tczewie 

Konserwacja kotłowni, 

alarmu 
4 200 4 130,30 98,34 

854 85406 4270 

Poradnia 

Psychologiczno - 

Pedagogiczna 

w Tczewie 

Remont pieca 2 400 2 379,00 99,13 

854 85406 4270 

Poradnia 

Psychologiczno - 

Pedagogiczna 

w Tczewie 

Naprawa kserokopiarki 2 020 2 020,00 100,00 

854 85410 4270 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w Tczewie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

5 000 4 973,65 99,47 

854 85410 4270 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w Tczewie 

Remont pokoju 

gościnnnego 
12 554 12 553,45 99,99 

854 85410 4270 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w Tczewie 

Remont bieżący 

zaplecza kuchennego 

i sanitarnego 

6 000 5 998,39 99,97 

854 85410 4270 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w Tczewie 

Remont pokoi 

"hotelowych" 
24 804 24 802,91 99,99 

854 85410 4270 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w Tczewie 

Remont dachu garaży 11 503 11 502,76 99,99 

854 85410 4270 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w Tczewie 

Remont dwóch 

pomieszczeń 

sanitarnych - parter 

30 000 30 000,00 100,00 

854 85410 4270 

Zespół Szkół 

Agrotechnicznych 

i Ogólnokształcących 

w Swarożynie 

Usługi konserwacyjne 

i naprawcze wyrobów 

przemysłowych (nie 

dotyczy budynków 

i pomieszczeń) 

4 204 3 202,66 76,18 

854 85410 4270 

Zespół Szkół 

Agrotechnicznych 

i Ogólnokształcących 

w Swarożynie 

Remont kuchni 39 796 39 795,22 99,99 

Ogółem   3 345 390 3 002 102,53 89,74 

                

                

* kwota niezrealizowanych wydatków, które zostaną poniesione w 2010 roku, ze względu na to,że zostały ujęte 

w wykazie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2009, ustalonym na podstawie uchwały Nr XLVI/299/09 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku. 
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Załącznik nr 1.9 

do uchwały nr 202 / 544 /10 

Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 18 marca 2010 r. 

 

Załącznik Nr 9 

NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO 

NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU 

            

L.p. Nazwa jednostki  Dział Rozdział 
Należności 

ogółem 

w tym: 

wymagalne 

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie 600 60014 2 421,80 2 317,50 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie 853 85333 2 716,68 0,00 

3. Starostwo Powiatowe w Tczewie 700 70005 176 423,29 123 794,36 

  Starostwo Powiatowe w Tczewie 710 71015 3 661,08 1 433,65 

  Starostwo Powiatowe w Tczewie 710 71030 7 119,51 7 119,51 

  Starostwo Powiatowe w Tczewie 750 75020 295 808,68 295 281,55 

  Starostwo Powiatowe w Tczewie 754 75411 37,04 37,04 

  Starostwo Powiatowe w Tczewie 853 85324 241 384,00 241 384,00 

4. 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Tczewie 

754 75411 1 378,87 404,26 

5. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Tczewie 
854 85401 7 575,20 0,00 

  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Tczewie 
854 85403 9 184,29 0,00 

6. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Pelplinie 
854 85403 12 041,70 9 591,00 

7. II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie 801 80120 5 337,36 5 337,36 

8. 
Zespół Szkół Agrotechnicznych 

i Ogólnokształcących w Swarożynie 
854 85410 5 819,88 1 557,70 

9. 
Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych 

w Tczewie 
801 80130 80,00 0,00 

10. Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie 801 80130 2 658,76 1 945,82 

  Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie 854 85410 20 117,40 8 940,34 

11. Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie 801 80140 18 339,33 0,00 

12. Dom Dziecka w Tczewie 852 85201 40,00 40,00 

13. Dom Pomocy Społecznej w Damaszce 852 85202 1 889,57 1 889,57 

14. Dom Pomocy Społecznej w Gniewie 852 85202 3 998,29 3 998,29 

15. Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie 852 85202 7 295,49 0,00 

Ogółem x x 825 328,22 705 071,95 

 

Załącznik nr 1.10 

do uchwały nr 202 / 544 /10 

Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 18 marca 2010 r. 

 

Załącznik Nr 10 

ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO 

NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU 

            

L.p. Nazwa jednostki  Dział Rozdział 
Zobowiązania 

ogółem 

w tym: 

wymagalne 

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie 600 60014 76 432,49 0,00 

Starostwo Powiatowe w Tczewie 600 60014 1 237 218,07 0,00 2. 

Starostwo Powiatowe w Tczewie 700 70005 44 934,36 0,00 

Poz. 167



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 6 — 764 —

Starostwo Powiatowe w Tczewie 750 75019 79,18 0,00 

Starostwo Powiatowe w Tczewie 750 75020 1 310 972,88 0,00 

Starostwo Powiatowe w Tczewie 750 75075 14 998,00 0,00 

Starostwo Powiatowe w Tczewie 754 75495 110,00 0,00 

Starostwo Powiatowe w Tczewie 801 80195 1 037,60 0,00 

 

Starostwo Powiatowe w Tczewie 921 92105 3 247,84 0,00 

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

w Tczewie 

710 71015 26 789,45 0,00 

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Tczewie 
754 75411 332 749,87 0,00 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Tczewie 
801 80102 187 452,88 0,00 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Tczewie 
801 80105 71 394,20 0,00 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Tczewie 
801 80111 157 096,99 0,00 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Tczewie 
801 80121 15 501,42 0,00 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Tczewie 
801 80134 165 079,69 0,00 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Tczewie 
854 85401 32 470,00 0,00 

5. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Tczewie 
854 85403 101 347,45 0,00 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Pelplinie 
801 80102 144 665,53 0,00 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Pelplinie 
801 80111 63 706,58 0,00 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Pelplinie 
854 85401 5 832,58 0,00 

6. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Pelplinie 
854 85403 42 982,84 0,00 

I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie 801 80120 220 092,29 0,00 7. 

I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie 801 80195 762,15 0,00 

II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie 801 80120 261 463,51 0,00 8. 

II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie 801 80195 793,03 0,00 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie 801 80120 88 530,29 0,00 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie 801 80130 38 981,03 0,00 

9. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie 801 80195 91,92 0,00 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie 801 80120 166 525,62 0,00 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie 801 80130 16 434,43 0,00 

10. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie 801 80195 214,47 0,00 

Zespół Szkół Agrotechnicznych 

i Ogólnokształcących w Swarożynie 
801 80130 182 426,24 0,00 

Zespół Szkół Agrotechnicznych 

i Ogólnokształcących w Swarożynie 
801 80195 92,94 0,00 

11. 

Zespół Szkół Agrotechnicznych 

i Ogólnokształcących w Swarożynie 
854 85410 42 737,56 0,00 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie 801 80130 329 793,82 0,00 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie 801 80195 530,00 0,00 

12. 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie 854 85410 76 247,60 0,00 

Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych 

w Tczewie 
801 80123 61 083,82 0,00 

Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych 

w Tczewie 
801 80130 167 299,23 0,00 

13. 

Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych 

w Tczewie 
801 80195 413,00 0,00 

Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich 

w Tczewie 
801 80120 7 008,92 0,00 

14. 

Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich 

w Tczewie 
801 80123 4 069,00 0,00 
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Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich 

w Tczewie 
801 80130 125 386,04 0,00 

 

Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich 

w Tczewie 
801 80195 85,00 0,00 

Zespół Szkół Technicznych w Tczewie 801 80123 5 720,00 0,00 

Zespół Szkół Technicznych w Tczewie 801 80130 226 442,76 0,00 

15. 

Zespół Szkół Technicznych w Tczewie 801 80195 121,00 0,00 

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie 801 80110 3 896,90 0,00 16. 

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie 801 80140 210 494,60 0,00 

17. Ognisko Wychowawcze w Tczewie 852 85201 17 995,91 0,00 

Dom Dziecka w Tczewie 851 85156 2 246,40 0,00 

Dom Dziecka w Tczewie 852 85201 117 521,62 0,00 

18. 

Dom Dziecka w Tczewie 852 85220 4 586,77 0,00 

19. Dom Pomocy Społecznej w Gniewie 852 85202 282 055,86 0,00 

20. Dom Pomocy Społecznej w Rudnie 852 85202 92 018,57 0,00 

21. Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu 852 85202 186 312,85 0,00 

22. Dom Pomocy Społecznej w Wielkich 

Wyrębach 

852 85202 165 269,47 0,00 

23. Dom Pomocy Społecznej w Damaszce 852 85202 239 465,18 0,00 

24. Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie 852 85202 257 075,27 0,00 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Tczewie 

852 85218 43 369,57 0,00 25. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Tczewie 

853 85321 30,66 0,00 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie 851 85156 231 219,00 0,00 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie 853 85333 127 192,59 0,00 

26. 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie 853 85395 17 906,68 0,00 

27. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Tczewie 
854 85406 83 730,89 0,00 

28. Powiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie 854 85407 35 180,82 0,00 

Ogółem x x 8 177 015,18 0,00 

 

Załącznik nr 1.11 

do uchwały nr 202 / 544 /10 

Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 18 marca 2010 r. 

 

Załącznik Nr 11 

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU 

 

WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU 

              

Dział Rozdz. § Treść Plan  Wykonanie 
Wskaźnik 

% 

600     Transport i łączność 200 000 200 000,00 100,00 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 200 000 200 000,00 100,00 

    2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego, w tym dla: 

200 000 200 000,00 100,00 

      - Miasta i Gminy Gniew 80 000 80 000,00 100,00 

      - Gminy i Miasta Pelplin 90 000 90 000,00 100,00 

      - Miasta Tczewa 30 000 30 000,00 100,00 

750     Administracja publiczna 8 649 8 632,95 99,81 

  75020   Starostwa powiatowe 8 649 8 632,95 99,81 

Poz. 167



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 6 — 766 —

    2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego, w tym dla: 

8 649 8 632,95 99,81 

      - Gminy i Miasta Pelplin 7 588 7 580,85 99,91 

      - Miasta i Gminy Gniew 1 061 1 052,10 99,16 

801     Oświata i wychowanie 2 322 885 2 082 563,85 89,65 

  80120   Licea ogólnokształcące 1 716 997 1 626 188,85 94,71 

    2540 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu oświaty, 

w tym dla: 

1 062 028 974 109,96 91,72 

      
- Collegium Marianum Liceum Katolickie 

w Pelplinie 
343 588 312 415,12 90,93 

      
- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych w Tczewie 
354 970 353 543,84 99,60 

      
- CKZ "NAUKA" Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie 
257 866 251 211,24 97,42 

      
- Prywatnego Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego w Pelplinie 
81 484 56 939,76 69,88 

      
- Prywatnego Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie 
24 120 0,00 - 

    2590 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 

jednostki systemu oświaty prowadzonej 

przez osobę prawną inną niż jednostka 

samorządu terytorialnego lub przez osobę 

fizyczną: dotacja dla III Liceum 

Ogólnokształcącego w Tczewie Szkoła 

Katolicka 

654 969 652 078,89 99,56 

  80130   Szkoły zawodowe 598 888 456 375,00 76,20 

    2540 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu oświaty, 

w tym dla: 

598 888 456 375,00 76,20 

      
- Prywatnej Policealnej Szkoły dla Dorosłych 

w Tczewie 
41 664 34 155,00 81,98 

      
- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium 

Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie 
457 864 344 720,00 75,29 

      - Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie 99 360 77 500,00 78,00 

  80140   

Centra kształcenia ustawicznego 

i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 

zawodowego 

7 000 0,00 - 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego, w tym dla: 

7 000 0,00 - 

      - Miasta Zielona Góra 5 000 0,00 - 

      - Powiatu Wągrowieckiego 2 000 0,00 - 

851     Ochrona zdrowia 24 990 24 716,00 98,90 

  85156   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

4 990 4 716,00 94,51 

    2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych, w tym dla: 

4 990 4 716,00 94,51 

      

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci 

prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr 

Benedyktynek Samarytanek Krzyża 

Chrystusowego w Bielawkach 

4 990 4 716,00 94,51 

  85195   Pozostała działalność 20 000 20 000,00 100,00 

Poz. 167
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    2810 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji fundacjom, w tym dla: 

5 000 5 000,00 100,00 

      - Fundacji dla Tczewa 5 000 5 000,00 100,00 

    2820 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom, w tym dla: 

15 000 15 000,00 100,00 

      
- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 

Ruchowo w Tczewie 
3 770 3 770,00 100,00 

      
- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - 

Gniew 
4 800 4 800,00 100,00 

      

- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

w Tczewie 

6 430 6 430,00 100,00 

852     Pomoc społeczna 2 023 275 1 997 727,53 98,74 

  85201   Placówki opiekuńczo-wychowawcze 569 434 563 324,61 98,93 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego, w tym dla: 

290 453 290 057,55 99,86 

      - Miasta Łódź 49 899 49 899,00 100,00 

      - Powiatu Lęborskiego 79 074 78 679,17 99,50 

      - Powiatu Szczecineckiego 103 542 103 542,00 100,00 

      - Powiatu Kościerskiego 57 938 57 937,38 99,99 

    2330 

Dotacje celowe przekazane do samorządu 

województwa na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego, w tym dla: 

115 391 115 069,86 99,72 

      
- Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku 
115 391 115 069,86 99,72 

    2820 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom: dotacja dla 

Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego 

przez stowarzyszenie "Amor Omnia Vincit" 

z siedzibą w Starogardzie Gdańskim 

163 590 158 197,20 96,70 

  85202   Domy pomocy społecznej 1 336 119 1 336 119,00 100,00 

    2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych: dotacja dla Domu Pomocy 

Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez 

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek 

Samarytanek Krzyża Chrystusowego 

w Bielawkach 

1 336 119 1 336 119,00 100,00 

  85204   Rodziny zastępcze 117 722 98 283,92 83,49 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego, w tym dla: 

117 722 98 283,92 83,49 

      - Miasta Gdańsk 20 774 20 190,72 97,19 

      - Powiatu Chojnickiego 29 716 10 940,40 36,82 

      - Powiatu Kwidzyńskiego 45 173 45 093,63 99,82 

      - Powiatu Starogardzkiego 22 059 22 059,17 100,01 

853     
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
139 876 139 876,00 100,00 

  85311   
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych 
129 876 129 876,00 100,00 

Poz. 167
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    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego, w tym dla: 

6 576 6 576,00 100,00 

      - Miasta Gdańsk 1 644 1 644,00 100,00 

      - Powiatu Starogardzkiego 4 932 4 932,00 100,00 

    2580 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych, w tym dla: 

123 300 123 300,00 100,00 

      
- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa 

Specjalnego w Tczewie 
32 880 32 880,00 100,00 

      

- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

w Tczewie 

57 540 57 540,00 100,00 

      - Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie 32 880 32 880,00 100,00 

  85395   Pozostała działalność 10 000 10 000,00 100,00 

    2810 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji fundacjom, w tym dla: 

5 000 5 000,00 100,00 

      - Fundacji Pokolenia w Pelplinie 5 000 5 000,00 100,00 

    2820 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom, w tym dla: 

5 000 5 000,00 100,00 

      
- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa 

Specjalnego w Tczewie 
5 000 5 000,00 100,00 

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 432 080 392 235,56 90,78 

  85410   Internaty i bursy szkolne 432 080 392 235,56 90,78 

    2540 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu oświaty: 

dotacja dla Collegium Marianum Liceum 

Katolickiego w Pelplinie 

432 080 392 235,56 90,78 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 470 55 470,00 91,73 

  92116   Biblioteki 18 470 18 470,00 100,00 

    2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego: dotacja dla Miasta 

i Gminy Gniew 

18 470 18 470,00 100,00 

  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000 0,00 -  

    2720 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie prac remontowych 

i konserwatorskich obiektów zabytkowych 

przekazane jednostkom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych 

2 500 0,00 - 

    2730 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie prac remontowych 

i konserwatorskich obiektów zabytkowych, 

przekazane jednostkom zaliczanym do 

sektora finansów publicznych 

2 500 0,00 - 

  92195   Pozostała działalność 37 000 37 000,00 100,00 

    2810 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji fundacjom, w tym dla: 

9 500 9 500,00 100,00 

      - Fundacji Pokolenia w Pelplinie 2 500 2 500,00 100,00 

      - Fundacji Dom Kultury w Tczewie 4 000 4 000,00 100,00 

      
- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure 

w Gdańsku 
3 000 3 000,00 100,00 

    2820 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom, w tym dla: 

27 500 27 500,00 100,00 

      
- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - 

Gniew 
5 480 5 480,00 100,00 

Poz. 167
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- Stowarzyszenia Intergracji Humanistycznej 

POMOST w Tczewie 
3 000 3 000,00 100,00 

      
- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa 

Specjalnego w Tczewie 
8 000 8 000,00 100,00 

      - Stowarzyszenia Miłośników Pelplina 3 000 3 000,00 100,00 

      - Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina 3 100 3 100,00 100,00 

      
- Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet 

w Lignowach Szlacheckich 
4 920 4 920,00 100,00 

926     Kultura fizyczna i sport 33 000 32 875,94 99,62 

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 33 000 32 875,94 99,62 

    2810 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji fundacjom, w tym dla: 

4 050 4 050,00 100,00 

      - Fundacji Pokolenia w Pelplinie 4 050 4 050,00 100,00 

    2820 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom, w tym dla: 

28 950 28 825,94 99,57 

      
- Uczniowskiego Klubu Sportowego 

"JEDYNKA" w Pelplinie 
2 900 2 900,00 100,00 

      
- Towarzystwa Miłośników Koszykówki 

"Pomorze" w Tczewie 
6 949,50 6 949,50 100,00 

      
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy 

Pelplin "TENISISTA" w Rudnie 
2 000 2 000,00 100,00 

      
- Tczewskiego Stowarzyszenia AIKIDO 

AIKIKAI w Tczewie 
3 500 3 500,00 100,00 

      
- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa 

Specjalnego w Tczewie 
3 000 3 000,00 100,00 

      
- Uczniowskiego Klubu Sportowego 

"CENTRUM" w Tczewie 
5 350,50 5 226,44 97,68 

      

- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

w Tczewie 

2 250 2 250,00 100,00 

      
- Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki 

Szkolnej PRZEMIANA w Tczewie 
3 000 3 000,00 100,00 

Ogółem 5 245 225 4 934 097,83 94,07 

Poz. 167
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Załącznik nr 1.13 

do uchwały nr 202 / 544 /10 

Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 18 marca 2010 r. 

 

Załącznik Nr 13 

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH W 2009 

ROKU 

            

Plan na 2009 rok Wykonanie na 2009 rok 

L.p. Jednostka budżetowa Dochody 

własne 

Wydatki 

sfinansowane 

dochodami własnymi 

Dochody 

własne 

Wydatki 

sfinansowane 

dochodami własnymi 

1. 

Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży 

Pożarnej w Tczewie 

5 930 5 930 5 934,99 5 930,00 

2. 
Ognisko Wychowawcze 

w Tczewie 
2 272 3 397 2 585,01 1 517,00 

3. Dom Dziecka w Tczewie 34 500 56 100 41 353,46 52 974,21 

4. 
Dom Pomocy Społecznej 

w Rudnie 
501 526 500,43 525,28 

  OGÓŁEM: 43 203 65 953 50 373,89 60 946,49 

 

Załącznik nr 1.14 

do uchwały nr 202 / 544 /10 

Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 18 marca 2010 r. 

 

Załącznik Nr 14 

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 

REALIZACJA DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU 

              

Klasyfikacja 

budżetowa 

Dział Rozdz. § 

Treść  Plan Wykonanie 
Wskaźnik 

% 

754 
    

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
5 930 5 934,99 100,08 

  
75411   

Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej 
5 930 5 934,99 100,08 

    0920 Pozostałe odsetki 0 4,99 - 

  
  0960 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 

pieniężnej 
5 930 5 930,00 100,00 

852 
    Pomoc społeczna 

37 

273 
44 438,90 

119,23 

  85201   Placówki opiekuńczo - wychowawcze 
36 

772 
43 938,47 119,49 

    0920 Pozostałe odsetki 72 1 010,43 1 403,38 

  
  

0960 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 

pieniężnej 

36 

700 
42 928,04 116,97 

  85202   Domy pomocy społecznej 501 500,43 99,89 

    0920 Pozostałe odsetki 1 0,43 43,00 

    
0960 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 

pieniężnej 
500 500,00 100,00 

      Ogółem 
43 

203 
50 373,89 116,60 

 

Poz. 167
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Załącznik nr 1.15 

do uchwały nr 202 / 544 /10 

Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 18 marca 2010 r. 

 

Załącznik Nr 15 

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU 

              

Klasyfikacja 

budżetowa 

Dział Rozdz. § 

Treść Plan Wykonanie 
Wskaźnik 

% 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
5 930 5 930,00 100,00 

  75411   
Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej 
5 930 5 930,00 100,00 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
5 930 5 930,00 100,00 

852     
Pomoc społeczna 60 

023 
55 016,49 91,66 

  85201   Placówki opiekuńczo - wychowawcze 
59 

497 
54 491,21 91,59 

    4210 
Zakup materiałów i wyposażenia 18 

597 
17 370,05 93,40 

    4220 Zakup środków żywności 5 250 4 985,26 94,96 

    4230 
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 

biobójczych 
500 0,00 - 

    4240 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 

i książek 
1 000 772,65 77,27 

    4260 Zakup energii 7 000 6 911,82 98,74 

    4270 Zakup usług remontowych 500 0,00 - 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 350 305,00 87,14 

    4300 Zakup usług pozostałych 
10 

300 
8 921,61 86,62 

    4430 Różne opłaty i składki 3 000 2 977,32 99,24 

    4480 Podatek od nieruchomości 4 000 3 463,80 86,60 

    4750 
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

programów i licencji 
2 000 1 783,70 89,19 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000 7 000,00 100,00 

  85202   Domy pomocy społecznej 526 525,28 99,86 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 526 525,28 99,86 

Ogółem 65 

953 
60 946,49 92,41 

 

Załącznik nr 1.16 

do uchwały nr 202 / 544 /10 

Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 18 marca 2010 r. 

 

Załącznik Nr 16 

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU 

                

Klasyfikacja 

budżetowa 

Dział Rozdz. § 

Treść Plan Wykonanie 
Wskaźnik 

% 

Przychody 

Należności 

852     Pomoc społeczna 157 861 141 125,75 89,40 0,00 

Poz. 167
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  85297   Gospodarstwa pomocnicze 157 861 141 125,75 89,40 0,00 

    0830 Wpływy z usług 34 953 34 946,31 99,98 0,00 

    0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 115 341 106 071,57 91,96 0,00 

    0920 Pozostałe odsetki 120 107,87 89,89 0,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 7 447 0,00 - 0,00 

      Pokrycie amortyzacji 0 1 590,55 - 0,00 

  Inne zwiększenia 0 4 026,41 - 0,00 

Ogółem 157 861 146 742,71 92,96 0,00 

                

                

Koszty i inne obciążenia Zobowiązania 

852     Pomoc społeczna 157 861 144 264,49 91,39 7 805,79 

  85297   Gospodarstwa pomocnicze 157 861 144 264,49 91,39 7 805,79 

    
4010 

Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
63 866 63 865,99 99,99 0,00 

    
4040 

Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
3 941 5 328,57 135,21 5 328,57 

    
4110 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
10 726 10 970,12 102,28 848,84 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 640 1 602,74 97,73 130,54 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 064 33 456,38 69,61 1 497,84 

    4270 Zakup usług remontowych 500 375,56 75,11 0,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 22 500 22 138,29 98,39 0,00 

    

4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 

700 678,05 96,86 0,00 

    4430 Różne opłaty i składki 230 229,00 99,57 0,00 

    
4440 

Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
3 311 3 246,79 98,06 0,00 

    

4500 

Pozostałe podatki na rzecz 

budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 

1 883 1 883,00 100,00 0,00 

    

4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

500 490,00 98,00 0,00 

      (Odpisy amortyzacji) 0 1 590,55 - 0,00 

      Inne zmniejszenia 0 0,00 - 0,00 

Ogółem 157 861 145 855,04 92,39 7 805,79 

 

Załącznik nr 1.17 

do uchwały nr 202 / 544 /10 

Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 18 marca 2010 r. 

 

Załącznik Nr 17 

DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 

WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU 

              

DOCHODY 

              

Dz. Rozdz. §  Treść 
Plan (po 

zmianach) 
Wykonanie 

Wskaźnik 

% 

600     Transport i łączność 200 000 96 083,41 48,04 

  60016   Drogi publiczne gminne 200 000 96 083,41 48,04 

Poz. 167



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 6 — 774 —

    2310 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego - dotacja z Miasta Tczewa na 

zadania związane z odśnieżaniem i zwalczaniem 

śliskości zimowej na drogach gminnych 

(miejskich) 

200 000 96 083,41 48,04 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
24 000 24 000,00 100,00 

  75411   
Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej 
24 000,00 24 000,00 100,00 

    6610 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

24 000 24 000,00 100,00 

801     Oświata i wychowanie 451 062 432 433,59 95,87 

  80110   Gimnazja 74 962 49 373,59 65,86 

    2310 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

74 962 49 373,59 65,86 

  80140   
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 

oraz ośrodki dokształcania zawodowego 
376 100 383 060,00 101,85 

    2310 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego, w tym od: 

50 260 58 320,00 116,04 

      

- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem 

zadań związanych z kształceniem uczniów klas 

wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa 

w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych 

17 530 19 700,00 112,38 

      

- Miasta i Gminy Skarszewy, w związku 

z przyjęciem zadań związanych z kształceniem 

uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta 

i Gminy Skarszewy w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych 

32 730 38 620,00 118,00 

    2320 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego, w tym od: 

325 840 324 740,00 99,66 

      

- Powiatu Wejherowskiego, w związku 

z przyjęciem zadań związanych z kształceniem 

uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu 

Wejherowskiego w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych 

38 750 35 030,00 90,40 

      

- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem 

zadań związanych z kształceniem uczniów klas 

wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego 

w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych 

89 330 86 250,00 96,55 

      

- Powiatu Bytowskiego, w związku z przyjęciem 

zadań związanych z kształceniem uczniów klas 

wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego 

w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych 

1 400 1 710,00 122,14 

      

- Powiatu Nowodworskiego, w związku 

z przyjęciem zadań związanych z kształceniem 

uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu 

Nowodworskiego w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych 

3 680 4 300,00 116,85 

Poz. 167



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 6 — 775 —

      

- Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem 

zadań związanych z kształceniem uczniów klas 

wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego 

w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych 

22 420 22 270,00 99,33 

      

- Miasta Słupsk, w związku z przyjęciem zadań 

związanych z kształceniem uczniów klas 

wielozawodowych szkół Miasta Słupsk 

w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych 

3 480 3 170,00 91,09 

      

- Powiatu Słupskiego, w związku z przyjęciem 

zadań związanych z kształceniem uczniów klas 

wielozawodowych szkół Powiatu Słupskiego 

w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych 

260 260,00 100,00 

      

- Powiatu Starogardzkiego, w związku 

z przyjęciem zadań związanych z kształceniem 

uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu 

Starogardzkiego w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych 

103 120 109 320,00 106,01 

      

- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem 

zadań związanych z kształceniem uczniów klas 

wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego 

w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych 

21 930 20 070,00 91,52 

      

- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem 

zadań związanych z kształceniem uczniów klas 

wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego 

w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych 

9 900 9 540,00 96,36 

      

- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem 

zadań związanych z kształceniem uczniów klas 

wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego 

w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych 

16 490 17 740,00 107,58 

      

- Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem 

zadań związanych z kształceniem uczniów klas 

wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego 

w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych 

15 080 15 080,00 100,00 

852     Pomoc społeczna 206 359 204 947,43 99,32 

  85201   Placówki opiekuńczo-wychowawcze 101 426 99 761,21 98,36 

    2320 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego, w tym od: 

101 426 99 761,21 98,36 

      

- Miasta Gdańsk, w związku z przyjęciem zadań 

związanych z pokryciem kosztów utrzymania 

dzieci skierowanych przez Miasto Gdańsk do 

Domu Dziecka w Tczewie 

24 652 24 651,36 99,99 

      

- Powiatu Gdańskiego, w związku z przyjęciem 

zadań związanych z pokryciem kosztów 

utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat 

Gdański do Domu Dziecka w Tczewie 

7 696 7 696,33 100,01 

      

- Powiatu Starogardzkiego, w związku 

z przyjęciem zadań związanych z pokryciem 

kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez 

Powiat Starogardzki do Domu Dziecka w Tczewie 

49 303 49 302,72 99,99 

      

- Miasta Elbląg, w związku z przyjęciem zadań 

związanych z pokryciem kosztów utrzymania 

dzieci skierowanych przez Miasto Elbląg do 

Domu Dziecka w Tczewie 

19 775 18 110,80 91,58 

  85204   Rodziny zastępcze 104 933 105 186,22 100,24 

Poz. 167



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 6 — 776 —

    2320 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego, w tym od: 

104 933 105 186,22 100,24 

      

- Miasta Elbląg, w związku z przyjęciem zadań 

związanych z pokryciem kosztów utrzymania 

dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, 

utworzonej w Powiecie Tczewskim 

13 176 13 176,00 100,00 

      

- Miasta Bydgoszcz, w związku z przyjęciem 

zadań związanych z pokryciem kosztów 

utrzymania dziecka skierowanego do rodziny 

zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim 

353 352,91 99,97 

      

- Miasta Gdańsk, w związku z przyjęciem zadań 

związanych z pokryciem kosztów utrzymania 

dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, 

utworzonej w Powiecie Tczewskim 

38 856 38 855,74 99,99 

      

- Miasta Łódź, w związku z przyjęciem zadań 

związanych z pokryciem kosztów utrzymania 

dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, 

utworzonej w Powiecie Tczewskim 

7 906 7 905,60 99,99 

      

- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem 

zadań związanych z pokryciem kosztów 

utrzymania dziecka skierowanego do rodziny 

zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim 

9 729 9 729,00 100,00 

      

- Powiatu Inowrocławskiego, w związku 

z przyjęciem zadań związanych z pokryciem 

kosztów utrzymania dziecka skierowanego do 

rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie 

Tczewskim 

9 396 9 650,20 102,71 

      

- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem 

zadań związanych z pokryciem kosztów 

utrzymania dziecka skierowanego do rodziny 

zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim 

17 788 17 787,60 99,99 

      

- Miasta Stołecznego Warszawa, w związku 

z przyjęciem zadań związanych z pokryciem 

kosztów utrzymania dziecka skierowanego do 

rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie 

Tczewskim 

7 729 7 729,17 100,01 

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 550 000 550 000,00 100,00 

  85415   Pomoc materialna dla uczniów 550 000 550 000,00 100,00 

    2888 

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę 

samorządu terytorialnego od innej jednostki 

samorządu terytorialnego będącej instytucją 

wdrażającą na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) - dotacja od 

Samorządu Województwa Pomorskiego, 

związana z projektem pn. "Wspieranie rozwoju 

edukacyjnego uczniów szkół Powiatu 

Tczewskiego w roku szkolnym 2008/2009" 

374 275 374 275,00 100,00 

    2889 

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę 

samorządu terytorialnego od innej jednostki 

samorządu terytorialnego będącej instytucją 

wdrażającą na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) - dotacja od 

Samorządu Województwa Pomorskiego, 

związana z projektem pn. "Wspieranie rozwoju 

edukacyjnego uczniów szkół Powiatu 

Tczewskiego w roku szkolnym 2008/2009" 

175 725 175 725,00 100,00 

Ogółem 1 431 421 1 464,43 91,34 

WYDATKI 

Dz. Rozdz. §  Treść 
Plan (po 

zmianach) 
Wykonanie 

Wskaźnik 

% 

600     Transport i łączność 200 000 200 000,00 100,00 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 200 000 200 000,00 100,00 

Poz. 167



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 6 — 777 —

    2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego, w tym dla: 

200 000 200 000,00 100,00 

      

- Gminy i Miasta Pelplin, w związku 

z przekazaniem zadań związanych z zimowym 

utrzymaniem dróg powiatowych na terenie 

gminy Pelplin i Morzeszczyn 

90 000 90 000,00 100,00 

      

- Miasta i Gminy Gniew, w związku 

z przekazaniem zadań związanych z zimowym 

utrzymaniem dróg powiatowych na terenie 

gminy Gniew 

80 000 80 000,00 100,00 

      

- Miasta Tczewa, w związku z przekazaniem 

zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg 

powiatowych na terenie miasta Tczewa 

30 000 30 000,00 100,00 

750     Administracja publiczna 8 649 8 632,95 99,81 

  75020   Starostwa powiatowe 8 649 8 632,95 99,81 

    2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego, w tym dla: 

8 649 8 632,95 99,81 

      

- Gminy i Miasta Pelplin, w związku 

z przekazaniem zadań z zakresu właściwości 

powiatu, wynikających z ustawy o własności 

lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych 

7 588 7 580,85 99,91 

      

- Miasta i Gminy Gniew, w związku 

z przekazaniem zadań z zakresu właściwości 

powiatu, wynikających z ustawy o własności 

lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych 

1 061 1 052,10 99,16 

801     Oświata i wychowanie 7 000 0,00 -  

  80140   
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 

oraz ośrodki dokształcania zawodowego 
7 000 0,00 -  

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego, w tym dla: 

7 000 0,00 - 

      

- Miasta Zielona Góra, w związku z przekazaniem 

zadań związanych z kształceniem uczniów klas 

wielozawodowych szkół Powiatu Tczewskiego 

w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych 

5 000 0,00 - 

      

- Powiatu Wągrowieckiego, w związku 

z przekazaniem zadań związanych z kształceniem 

uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu 

Tczewskiego w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych 

2 000 0,00 - 

852     Pomoc społeczna 523 566 503 411,33 96,15 

  85201   Placówki opiekuńczo-wychowawcze 405 844 405 127,41 99,82 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego, w tym dla: 

290 453 290 057,55 99,86 

      

- Miasta Łodzi, w związku z przekazaniem zadań 

związanych z pokryciem kosztów utrzymania 

dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do 

Domu Dziecka w Łodzi 

49 899 49 899,00 100,00 

      

- Powiatu Lęborskiego, w związku 

z przekazaniem zadań związanych z pokryciem 

kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez 

Powiat Tczewski do Domu Dziecka w Lęborku 

79 074 78 679,17 99,50 

Poz. 167



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 6 — 778 —

      

- Powiatu Szczecineckiego, w związku 

z przekazaniem zadań związanych z pokryciem 

kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez 

Powiat Tczewski do Wielofunkcyjnej Placówki 

Pomocy Rodzinie w Szczecinku 

103 542 103 542,00 100,00 

      

- Powiatu Kościerskiego, w związku 

z przekazaniem zadań związanych z pokryciem 

kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez 

Powiat Tczewski do Domu Dziecka 

w Kościerzynie 

57 938 57 937,38 99,99 

    2330 

Dotacje celowe przekazane do samorządu 

województwa na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego, w tym 

dla: 

115 391 115 069,86 99,72 

      

- Województwa Pomorskiego, w związku 

z przekazaniem zadań związanych z pokryciem 

kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez 

Powiat Tczewski do Domu im. J. Korczaka 

Regionalnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Gdańsku 

115 391 115 069,86 99,72 

  85204   Rodziny zastępcze 117 722 98 283,92 83,49 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego, w tym dla: 

117 722 98 283,92 83,49 

      

- Powiatu Starogardzkiego, w związku 

z przekazaniem zadań związanych z pokryciem 

kosztów utrzymania dziecka, pochodzącego 

z Powiatu Tczewskiego, w rodzinie zastępczej, 

utworzonej w Powiecie Starogardzkim 

22 059 22 059,17 100,01 

      

- Powiatu Kwidzyńskiego, w związku 

z przekazaniem zadań związanych z pokryciem 

kosztów utrzymania dziecka, pochodzącego 

z Powiatu Tczewskiego, w rodzinie zastępczej, 

utworzonej w Powiecie Kwidzyńskim 

45 173 45 093,63 99,82 

      

- Miasta Gdańsk, w związku z przekazaniem 

zadań związanych z pokryciem kosztów 

utrzymania dziecka, pochodzącego z Powiatu 

Tczewskiego, w rodzinie zastępczej, utworzonej 

w Mieście Gdańsk 

20 774 20 190,72 97,19 

      

- Powiatu Chojnickiego, w związku 

z przekazaniem zadań związanych z pokryciem 

kosztów utrzymania dziecka, pochodzącego 

z Powiatu Tczewskiego, w rodzinie zastępczej, 

utworzonej w Powiecie Chojnickim 

29 716 10 940,40 36,82 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 576 6 576,00 100,00 

  85311   
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych 
6 576 6 576,00 100,00 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego, w tym dla: 

6 576 6 576,00 100,00 

      

- Miasta Gdańsk, w związku z przekazaniem 

zadań związanych z pokryciem kosztów pobytu 

osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu 

Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej 

1 644 1 644,00 100,00 

      

- Powiatu Starogardzkiego, w związku 

z przekazaniem zadań związanych z pokryciem 

kosztów pobytu osób niepełnosprawnych 

z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie 

terapii zajęciowej 

4 932 4 932,00 100,00 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 470 18 470,00 100,00 

  92116   Biblioteki 18 470 18 470,00 100,00 
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    2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego, w tym dla: 

18 470 18 470,00 100,00 

      

- Miasta i Gminy Gniew, w związku 

z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Gniewie wykonania zadań powiatowej 

biblioteki publicznej 

18 470 18 470,00 100,00 

Ogółem  764 261 737 090,28 96,44 

 

Załącznik nr 1.18.1 

do uchwały nr 202 / 544 /10 

Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 18 marca 2010 r. 

 

Załacznik 18.1 

        do Uchwały Rady 

Powiatu Tczewskiego 

Nr XLVI / 299 /09 

        z dnia 28 grudnia 2009 

roku 

          

          

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2009 

          

          

  
Lp. Wyszczególnienie wydatku 

Kwota 

wydatku 

  

  

1. 

Wymiana czterech odcinków pomostu jezdnego na zabytkowych 

przęsłach oraz naprawa czterech dylatacji, dotyczących mostu 

drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie, realizowana przez 

Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie 

30 000 

  

Załącznik nr 1.18

do uchwały nr 202/544/10

Zarządu Powiatu Tczewskiego

  z dnia 18 marca 2010 r.

Załącznik 18

UCHWAŁA NR 202/544/10

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowy-

ch,których niezrealizowanekwoty nie wygasają z upły-

wem roku budżetowego 2009

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 

1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 

r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 

223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) i art. 191 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, 

poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 

170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 

oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 

791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 

209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz 

z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, 

Nr 79, poz. 666) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nie wygasają z upływem roku 2009 niezrealizowane 

wydatki budżetowe, wymienione w wykazie, 

stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków 

wymienionych w ust. 1 na dzień 15 grudnia 2010 

roku.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w 

§ 1 ust. 1, zgodne z załącznikiem nr 2 uchwały.

§ 3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu.

 Przewodniczący RADY

Waldemar Pawlusek
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    (rozdział 60014 § 4270)     

  
2. 

Remont pokrycia dachowego na budynku bazy PZD w Tczewie, 

realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie 
40 000 

  

    (rozdział 60014 § 4270)     

  

3. 

Remont cząstkowy drogi 2823 G (Nicponia-Jaźwiska-Opalenie) 

odcinek od Nicponii do Tymawy, realizowany przez Powiatowy 

Zarząd Dróg w Tczewie 

15 000 

  

    (rozdział 60014 § 4270)     

  

4. 

Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie 

(2886G) - etap I, realizowana przez Starostwo Powiatowe 

w Tczewie 

6 584 

  

    (rozdział 60014 § 6050)     

  

5. 

Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie 

(2886G) - etap II, realizowana przez Starostwo Powiatowe 

w Tczewie 

7 320 

  

    (rozdział 60014 § 6050)     

  
6. 

Projekt budowy chodnika z Nicponii do Tymawy, realizowany 

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie 
40 000 

  

    (rozdział 60014 § 6050)     

  

7. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2811G Bałdowo-Narkowy-

Subkowy, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 do 

skrzyżowania z drogą krajową nr 1 w Subkowach, realizowana 

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie 

149 000 

  

    (rozdział 60014 § 6050)     

  

8. 

Przebudowa drogi powiatowej Małe Walichnowy - Polskie 

Gronowo - Gniew (nr 2815G) - odcinek od miejscowości Ciepłe 

do Małych Walichnów, realizowana przez Powiatowy Zarząd 

Dróg w Tczewie 

200 000 

  

    (rozdział 60014 § 6050)     

  

9. 

Przebudowa przepustów drogowych pod drogą powiatową nr 

2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin, realizowana przez 

Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie 

50 000 

  

    (rozdział 60014 § 6050)     

  
10. 

Przeprowadzka do nowej siedziby Starostwa Powiatowego 

w Tczewie, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie 
61 000 

  

    (rozdział 75020 § 4300)     

  

11. 

Wykonanie badania sprawozdań finansowych ZOZ w Tczewie za 

okres od 01.01.2008r. do 04.06.2008r. oraz za okres od 

05.06.2008r. do 31.12.2008r., realizowane przez Starostwo 

Powiatowe w Tczewie 

14 640 

  

    (rozdział 75020 § 4390)     

  
12. 

„Siedziba Starostwa Powiatowego w Tczewie”, realizowana 

przez Starostwo Powiatowe w Tczewie 
1 485 072 

  

    (rozdział 75020 § 6050)     

  
13. 

Remont części dachu, realizowany przez I Liceum 

Ogólnokształcące w Tczewie 
20 000 

  

    (rozdział 80120 § 4270)     

  

14. 

Wykonanie piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym oraz 

dalsze prace remontowe w piwnicy, realizowane przez I Liceum 

Ogólnokształcące w Tczewie 

14 730 

  

    (rozdział 80120 § 4270)     

  
15. 

Remont korytarza z położeniem płytek na podłodze, realizowany 

przez I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie 
16 648 

  

    (rozdział 80120 § 4270)     

  
16. 

Wymiana poziomów kanalizacyjnych i wodnych, realizowana 

przez I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie 
27 000 

  

    (rozdział 80120 § 4270)     

  
17. 

Remont sali 02, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące 

w Tczewie 
47 000 

  

    (rozdział 80120 § 4270)     
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18. 

Wymiana instalacji elektrycznej, realizowana przez I Liceum 

Ogólnokształcące w Tczewie 
33 500 

  

    (rozdział 80120 § 4270)     

  
19. 

Adaptacja sali 04 z przeznaczeniem na siłownię, realizowana 

przez I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie 
29 734 

  

    (rozdział 80120 § 6050)     

  
20. 

Remont powierzchni dróg i przejścia wokół szkoły, realizowany 

przez Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie 
34 250 

  

    (rozdział 80130 § 4270)     

  

21. 

Wykonanie ogrodzenia działki szkolnej w ZSRziK w Tczewie, 

realizowane przez Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich 

w Tczewie 

120 060 

  

    (rozdział 80130 § 6050)     

  
22. 

Budowa sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie realizowana 

przez Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie 
111 799 

  

    (rozdział 80130 § 6050)     

  

23. 

Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku szkoły, 

realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych 

i Ogólnokształcących w Swarożynie 

8 748 

  

    (rozdział 80130 § 6050)     

  
24. 

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, realizowane przez 

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie 
18 500 

  

    (rozdział 80140 § 6050)     

  
25. 

Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Stanisławiu, 

realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie 
22 900 

  

    (rozdział 85202 § 6050)     

  
26. 

Zakup nieruchomości dla jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie 
400 000 

  

    (rozdział 85202 § 6060)     

  

27. 

Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku internatu, 

realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych 

i Ogólnokształcących w Swarożynie 

9 798 

  

    (rozdział 85410 § 6050)     

    Ogółem 3 013 283   

 

Załącznik nr 1.18.2 

do uchwały nr 202 / 544 /10 

Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 18 marca 2010 r. 

 

Załacznik 18.2 

        do Uchwały Rady Powiatu 

Tczewskiego Nr XLVI / 299 /09 

  

        z dnia 28 grudnia 2009 roku   

            

            

            

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2009 

            

            

  Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota   

  600   Transport i łączność 537 904   

    60014 Drogi publiczne powiatowe 537 904   

      Wydatki bieżące:     

      - zakup usług remontowych ( § 4270) 85 000   

      Wydatki majątkowe:     

  
    

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 

6050) 
452 904 
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  750   Administracja publiczna 1 560 712   

    75020 Starostwa powiatowe 1 560 712   

      Wydatki bieżące:     

      - zakup usług pozostałych (§ 4300) 61 000   

  
    

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 

analiz i opinii (§ 4390) 
14 640 

  

      Wydatki majątkowe:     

  
    

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 

6050) 
1 485 072 

  

  801   Oświata i wychowanie 481 969   

    80120 Licea ogólnokształcące 188 612   

      Wydatki bieżące:     

      - zakup usług remontowych (§ 4270) 158 878   

      Wydatki majątkowe:     

      - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 

6050) 

29 734   

    80130 Szkoły zawodowe 274 857   

      Wydatki bieżące:     

      - zakup usług remontowych (§ 4270) 34 250   

      Wydatki majątkowe:     

      - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 

6050) 

240 607   

    
80140 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 

oraz ośrodki dokształcania zawodowego 
18 500 

  

      Wydatki majątkowe:     

      - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 

6050) 

18 500   

  852   Pomoc społeczna 422 900   

    85202 Domy pomocy społecznej 422 900   

      Wydatki majątkowe:     

      - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 

6050) 

22 900   

      - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych (§ 6060) 

400 000   

  854   Edukacyjna opieka wychowawcza 9 798   

    85410 Internaty i bursy szkolne: 9 798   

      Wydatki majątkowe:     

      - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 

6050) 

9 798   

      Ogółem 3 013 283   
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Załącznik nr 1.19 

do uchwały nr 202 / 544 /10 

Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 18 marca 2010 r. 

Załącznik nr 1.20 

do uchwały nr 202 / 544 /10 

Zarządu Powiatu Tczewskiego 

z dnia 18 marca 2010 r. 
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168

Obwieszczenie

Komisarza Wyborczego w Gdańsku

 z dnia 20 grudnia 2010 r.

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa pomorskiego uzupeł-

niające obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. i w dniu 5 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 

1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 

i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 

1190) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o 

bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezyden-

ta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Komisarz 

Wyborczy w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości 

wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast na obszarze województwa pomorskiego przepro-

wadzonych w dniu 19 grudnia 2010 r. w ponownym gło-

sowaniu odroczonym ze względu na zmianę jednego z 

kandydatów.

CZĘŚĆ I

Dane zbiorcze

Rozdział 1

Odroczone ponowne głosowanie w dniu 19 grudnia 

2010 r.

1. Wybierano 1 wójta spośród 2 kandydatów zgłoszonych 

przez 2 komitety wyborcze.

2. Uprawnionych do głosowania było 3 587 osób.

3. Karty do głosowania wydano 1 203 wyborcom.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty 

do głosowania) 1 203 wyborców, to jest 33,54% 

uprawnionych do głosowania.

5. Głosów ważnych oddano 1 135, to jest 94,35% ogólnej 

liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 68, to jest 5,65% ogólnej 

liczby głosów oddanych.

Rozdział 2

Wyniki wyborów w odroczonym ponownym głosowa-

niu

1. Wybrano 1 wójta w gminie liczącej do 20 tys. 

mieszkańców.

CZĘŚĆ II

Szczegółowe wyniki wyborów w odroczonym ponow-

nym głosowaniu w dniu 19 grudnia 2010 r. na obszarze 

województwa pomorskiego

Rozdział 1

Wybory Wójta Gminy Lichnowy

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 

2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał 

MICHALSKI Jan Wojciech zgłoszony przez KWW 

ZAWSZE WŚRÓD LUDZI.

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 

587.

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do 

głosowania) 1 203 wyborców, co stanowi 33,54% 

uprawnionych do głosowania.

Komisarz Wyborczy

Irma Kul

169

Obwieszczenie

Komisarza Wyborczego w Gdańsku

 z dnia 21 grudnia 2010 r.

 w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Tczewie

Na podstawie art. 182 i art. 183 w związku z art. 194 

ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wybor-

cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wybor-

czy w Gdańsku podaje do powszechnej wiadomości co 

następuje:

1. Rada Miejska w Tczewie stwierdziła:

— w okręgu wyborczym nr 2 wygaśnięcie mandatu 

radnego Mirosława POBŁOCKIEGO z listy nr 19 – 

KW POROZUMIENIE NA PLUS oraz postanowiła 

o wstąpieniu na jego miejsce Kazimierza JANUSZ 

kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzy-

skał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił 

prawa do nabycia mandatu.

— w okręgu wyborczym nr 4 wygaśnięcie mandatu 

radnego Zenona DREWY z listy nr 19 – KW 

POROZUMIENIE NA PLUS oraz postanowiła o 

wstąpieniu na jego miejsce Tomasza Gerarda 

TOBIAŃSKIEGO kandydata z tej samej listy, który w 

wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i 

nie utracił prawa do nabycia mandatu.

Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicz-

nej wiadomości oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Pomorskiego.

Komisarz Wyborczy 

w Gdańsku

Irma Kul
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170

Obwieszczenie

Komisarza Wyborczego w Słupsku

 z dnia 15 grudnia 2010 r.

 w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Bytowie

Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ustawy z 

dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 176,poz. 1190) podaje się do publicznej wiadomości, 

co następuje:

1) Rada Miejska w Bytowie uchwałą Nr I/3/2010 z dnia 

30 listopada 2010r. stwierdziła w okręgu wyborczym 

Nr 4 wygaśnięcie mandatu radnego Ryszarda Jana 

Sylki z listy Nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA 

RP w związku z wyborem na burmistrza Bytowa. 

Natomiast uchwałą Nr II/5/2010 z dnia 7 grudnia 

2010 r. Rada Miejska w Bytowie stwierdziła, że w 

miejsce wygasłego mandatu wstąpił kandydat z tej 

samej listy Tomasz Redo, który w wyborach uzyskał 

kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 

wybieralności.

2) Rada Miejska w Bytowie uchwałą Nr I/4/2010 z dnia 30 

listopada 2010r. stwierdziła w okręgu wyborczym Nr 

1 wygaśnięcie mandatu radnego Adama Zygmunta 

Leika z listy Nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA 

RP w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu. 

Natomiast uchwałą Nr II/6/2010 z dnia 7 grudnia 2010 

r. Rada Miejska w Bytowie stwierdziła, że w miejsce 

wygasłego mandatu wstąpił kandydat z tej samej listy 

Stanisław Kożyczkowski, który w wyborach uzyskał 

kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 

wybieralności.

Komisarz Wyborczy 

w Słupsku

Andrzej Jastrzębski

171

Ogłoszenie Nr 150

Starosty Kwidzyńskiego

 z dnia 1 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 

roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2005 r. Nr 240 poz 2027 z późn. zm.)

OGŁASZAM

że z dniem 01.12.2010 r. projekty operatów opisowo-

kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji 

budynków i lokali dla obrębów: Otłowiec (gm. Garde-

ja), Nowy Dwór, Grabówko (gm. Kwidzyn), Jarzębina, 

Rudniki (gm. Ryjewo), Nebrowo Wielkie (gm. Sadlinki), 

Jakubowo, Grażymowo (gm. Prabuty) w Powiecie Kwi-

dzyńskim stają się obowiązującym operatem ewidencji 

gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawar-

te w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w opera-

cie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni 

od dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego, zgłaszać zarzuty do tych 

danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów roz-

strzyga Starosta w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego 

zakończenia postępowania dane ujawnione w operacie 

opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgło-

szone po tym terminie traktuje się jak wnioski o zmianę 

danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Starosta

Jerzy Godzik
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Zarządzenie Nr 8/11

 Wojewody Pomorskiego

 z dnia 14 stycznia 2011 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Redzie w okręgach wyborczych Nr 7 i Nr 13

Na podstawie art.192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 

Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sej-

mików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ) 

zarządza się, co następuje:

§ 1

 Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 

w Redzie w okręgu wyborczym Nr 7 w związku z wyga-

śnięciem mandatu radnej Teresy KANIA, stwierdzonym 

uchwałą tej Rady Nr III/24/2010 z dnia 22 grudnia 2010 

r. oraz w okręgu wyborczym Nr 13 w związku z wyga-

śnięciem mandatu radnego Janusza Henryka MOLAKA, 

stwierdzonym uchwałą tej Rady Nr III/25/2010 z dnia 22 

grudnia 2010 r.

§ 2 

W wyborach, o których mowa w § 1, w każdym z 

wymienionych okręgów wybierany będzie jeden radny.

Poz. 170, 171, 172
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§ 3 

Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 20 marca 

2011 r.

§ 4 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności 

wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do 

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa 

kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządze-

nia.

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i 

podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie 

obwieszczenia.

Wojewoda Pomorski

Roman Zaborowski

  
Załącznik do zarządzenia Nr 8/11 

         Wojewody Pomorskiego  
         z dnia 14 stycznia  2011 r. 
 

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania 
czynności wyborczej 

Treść czynności 

do 29 stycznia 2011 r. − podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza 

Miasta Reda informacji o granicach okręgów wyborczych i liczbie 

radnych wybieranych w okręgach Nr 7 i Nr 13 oraz o siedzibie Miejskiej 

Komisji Wyborczej, 

− zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu 

wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego. 

do 31 stycznia 2011 r. − zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu kandydatów do składu Miejskiej 

Komisji Wyborczej. 

do 3 lutego 2011 r. − powołanie przez Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji Wyborczej 

dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgach wyborczych 

Nr 7 i Nr 13. 

do 18 lutego 2011 r. 

do godz. 24.00 

− zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych 

wybieranych w okręgach wyborczych Nr 7 i Nr 13. 

do 25 lutego 2011 r. − zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Reda kandydatów do składu 
obwodowych komisji wyborczych. 

do 27 lutego 2011 r. − podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza 

Miasta Reda informacji o granicach i numerach obwodów głosowania 

oraz o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych dla 

przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających. 

do 5 marca 2011 r. − rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych wybieranych 

w wyborach uzupełniających. 

do 6 marca 2011 r. − sporządzenie spisów wyborców, 

− powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą Obwodowych Komisji 

Wyborczych na czas przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 
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do 10 marca 2011 r.  − składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 
głosowania. 

18 marca 2011 r. 
o godz. 24.00 

− zakończenie kampanii wyborczej. 

19 marca 2011 r.  − przekazanie Przewodniczącym Obwodowych Komisji Wyborczych 
spisów wyborców. 

20 marca 2011 r. 
godz. 8.oo-22.oo 

− głosowanie. 
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