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2397
UCHWAŁA Nr 72/VI/2011
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 8 lipca 2011 r.

w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193132G w miejscowości Wałdowo kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
na którym część wyłączona oznaczona jest kolorem żółtym.

		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr
19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Miastku uchwala,
co następuje:

		 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§1

§4

		 Pozbawia się odcinek drogi gminnej nr 193132G w
miejscowości Wałdowo kategorii drogi gminnej, stanowiącej działkę o numerze 238 obręb ewidencyjny Wałdowo
poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

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

§2
		 Odcinek drogi wyłączony z użytkowania jako drogi publicznej zawiera załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

§3

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Miastku
Tomasz Borowski
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Załącznik
do uchwały nr 72/VI/2011
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 8 lipca 2011 r.
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2398
UCHWAŁA Nr 74/VI/20111
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 8 lipca 2011 r.

w sprawie w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Miastko – osiedlom.
		 Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się co
następuje:
§1
		 Nadaje się statuty niżej wymienionym osiedlom, stanowiące załączniki 1 - 6 do uchwały:
1) Osiedle Nr 1 w Miastku - załącznik Nr 1.
2) Osiedle Nr 2 w Miastku - załącznik Nr 2.
3) Osiedle Nr 3 w Miastku - załącznik Nr 3
4) Osiedle Nr 4 w Miastku - załącznik Nr 4.
5) Osiedle Nr 5 w Miastku - załącznik Nr 5.
6) Osiedle Nr 6 w Miastku - załącznik Nr 6.
§2
		 Traci moc uchwała Nr 59/IV/2004 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia
statutów jednostek pomocniczych.
§3
		 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§2
		 Osiedle działa na podstawie przepisów prawa, a w
szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy Miastko,
3) niniejszego Statutu.
§3
		 lekroć w statucie jest mowa o:
1) Osiedlu” - należy przez to rozumieć „Osiedle Nr 1 w
Miastku”,
2) „Gminie” – należy przez to rozumieć „Gminę Miastko”,
3) „Radzie” – należy przez to rozumieć „Radę Miejską w
Miastku”,
4) „Burmistrzu” – należy przez to rozumieć „Burmistrza
Miastka”,
5) „Zebraniu” – należy przez to rozumieć „Ogólne Zebranie Mieszkańców”,
6) „ustawie” – należy przez to rozumieć „ustawę z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym”.

§4

II. ZADANIA OSIEDLA

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

§4

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Miastku
Tomasz Borowski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 74/VI/2011
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 8 lipca 2011 roku
STATUT OSIEDLA Nr 1 w MIASTKU
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Osiedle jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi osiedlami i sołectwami tworzą
wspólnotę samorządową Gminy Miastko.
2. Osiedle Nr 1 w Miastku zostało utworzone uchwałą
Nr 42/VI/94 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 25
listopada 1994r. w sprawie podziału miasta Miastko na
osiedla.
3. Statut osiedla reguluje organizację i zadania osiedla.
4. Teren działania Osiedla Nr 1 w Miastku obejmuje
ulice: Domowa, Bogusława X, Gościnna, Fabryczna,
Łąkowa, Przytulna, Rodzinna, Słupska, Sportowa,
Słoneczna,Sąsiedzka, Generała Józefa Wybickiego,
Owocowa, Czereśniowa, Wiśniowa, Sadowa,Stolarska,
Krótka, Księdza Generała Broni Bernarda Wituckiego,
Osiedle Ceglane.

1. Do zakresu działania osiedla należą wszystkie sprawy
istotne dla funkcjonowania osiedla nie zastrzeżone ustawami bądź innymi aktami prawnymi na rzecz innych
podmiotów, a w szczególności dla organów gminy.
2. Do kompetencji i zadań osiedla należy w szczególności:
1) współudział wraz z gminą i z organizacjami pozarządowymi w inicjowaniu, organizowaniu, finansowaniu i realizowaniu inwestycji komunalnych na terenie
osiedla,
2) zarządzanie powierzonym mu przez gminę mieniem
komunalnym, korzystanie z tego mienia i rozporządzanie przychodami z tego źródła,
3) inicjowanie i współudział w realizowaniu przedsięwzięć w zakresie sportu, rekreacji, kultury, oświaty
i edukacji, a także związanych z integracją europejską,
4) prowadzenie gospodarki finansowej osiedla w ramach budżetu gminy,
5) występowanie do Rady Miejskiej i Burmistrza z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi, finansowymi,
przyznawania zasiłków socjalnych, rzeczowych i finansowych dla mieszkańców potrzebujących pomocy i opiniowanie wniosków w sprawach planowania
i zagospodarowania przestrzennego, w sprawach
wywłaszczania nieruchomości na cele publiczne
oraz obniżania stawek podatków i opłat lokalnych
w przewidzianych zakresach ustawowych,
6) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w
sprawie łączenia, podziału i znoszenia osiedli.
3. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć osiedle może
nawiązać współpracę z sąsiednimi osiedlami i sołe-
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ctwami zawierając porozumienia określające zakres i
sposób wykonania wspólnych zadań oraz podejmować
wspólne uchwały.
III. ORGANY OSIEDLA
§5
1. Organami osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców jako organ uchwałodawczy,
2) Zarząd Osiedla jako organ wykonawczy.
2. Na czele Zarządu Osiedla stoi Przewodniczący.
3. Kadencja organu wykonawczego i Przewodniczącego
Zarządu Osiedla trwa cztery lata, licząc od daty ich
wyborów i kończy się wraz z upływem kadencji Rady
Miejskiej.
4. Po upływie kadencji Przewodniczący Zarządu i Zarząd
Osiedla pełnią swoje funkcje do czasu wyborów nowych
organów osiedla, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od
upływu kadencji Rady Miejskiej.
5. Ogólne Zebranie Mieszkańców może postanowić o
potrzebie wyboru komisji rewizyjnej, jako swoim organie kontroli wewnętrznej oraz powoływaniu innych
doraźnych komisji lub komitetów, określając ich zakres
działania.
Ogólne Zebranie Mieszkańców
§6
1. Członkami Ogólnego Zebrania Mieszkańców są stali
mieszkańcy osiedla (tj. osoby, które nie tylko posiadają
stałe zameldowanie na terenie osiedla, a także przebywające z zamiarem stałego pobytu), posiadający czynne
prawo wyborcze.
2. Uprawnionych do głosowania na Ogólnym Zebraniu
Mieszkańców ustala się na podstawie danych uzyskanych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego oraz
oświadczeń stałych mieszkańców osiedla nie ujętych
w ewidencji.
3. W przypadku, gdy Przewodniczący Ogólnego Zebrania
Mieszkańców poweźmie wątpliwość, czy dana osoba
przybyła na zebranie jest uprawniona do brania w nim
udziału, może żądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień.
4. W przypadkach określonych w ust. 3 ostateczną decyzję
podejmuje przewodniczący zebrania po wysłuchaniu
zainteresowanych stron.
§7
1. Kompetencje uchwałodawcze Ogólnego Zebrania
Mieszkańców obejmują kompetencje stanowiące i
opiniodawcze.
2. Do kompetencji stanowiących Ogólnego Zebrania
Mieszkańców należy podejmowanie uchwał w sprawach:
1) wyboru i odwołania Przewodniczącego Zarządu
Osiedla, Zarządu Osiedla lub poszczególnych jego
członków,
2) zarządu mieniem komunalnym przekazanym osiedlu
w zarządzanie oraz wykorzystania dochodów z tego
mienia,
3) ustalania potrzeb osiedla i zgłaszanie ich do projektu budżetu gminy w terminie określonym uchwałą
Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania
budżetu,
4) decydowania o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców osiedla wspólnych prac
społecznie użytecznych,

5) wystąpienia do Burmistrza o wykonanie przez osiedle
niektórych zadań własnych gminy na obszarze osiedla,
6) rocznych planów rzeczowo-finansowych osiedla i
kontrola jego realizacji,
7) rozpatrywania rocznych sprawozdań z pracy Zarządu
Osiedla,
8) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami osiedla
w sprawach o dużym znaczeniu dla mieszkańców
osiedla, po wyborze formy i określeniu zasad, w
jakich będzie ona przeprowadzona.
3. Do kompetencji opiniodawczych Ogólnego Zebrania
Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a
w szczególności:
1) planu zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji,
2) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części
dotyczącej osiedla,
3) przepisów prawa miejscowego.
§8
1. Burmistrz w miarę możliwości i posiadanych środków
zapewnia realizację uchwał Ogólnego Zebrania wniosków i postulatów, jeżeli nie naruszają interesów gminy,
są podjęte w trybie określonym w niniejszym statucie
i są zgodne z obowiązującymi przepisami. O sposobie
załatwienia uchwał i wniosków Burmistrz informuje
Przewodniczącego Zarządu Osiedla w terminie 30 dni
od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z zebrania.
2. W przypadku odmowy realizacji uchwał i wniosków
zebrania, a także braku odpowiedzi w ustalonym terminie – samorząd mieszkańców osiedla może wnieść
sprzeciw do Rady Miejskiej, gdy uzna, że istniejący stan
lub podjęte rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy
mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać opis sprawy
i konkretne zarzuty.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla wnosi sprawę pod
obrady Rady, która uchwałą rozstrzyga sprawę.
§9
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane jest przez
Przewodniczącego Zarządu Osiedla z własnej inicjatywy, na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, na wniosek bądź polecenie
Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Termin i miejsce Ogólnego Zebrania Mieszkańców
ustala i podaje do wiadomości publicznej Przewodniczący Zarządu Osiedla najpóźniej w 7 dniu przed dniem
obrad zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać:
informację na czyj wniosek zebranie jest zwoływane,
dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania,
podanie proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał.
3. W przypadku zebrania zwołanego na wniosek Rady
Miejskiej, Burmistrza lub mieszkańców, termin obrad
zebrania wyznaczany jest nie później niż na 30 dzień od
daty złożenia wniosku.
4. W przypadku nie zwołania Ogólnego Zebrania Mieszkańców przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla w
terminie, o którym mowa w ust. 3 Ogólne Zebranie
Mieszkańców zwołuje Burmistrz w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
§ 10
1. Ogólne Zebrania Mieszkańców odbywają się w miarę
potrzeb, jednakże nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2. W zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i
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urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot
obrad.
§ 11
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest ważne, gdy mieszkańcy osiedla zostali o nim prawidłowo powiadomieni
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców otwiera Przewodniczący
Zarządu Osiedla i przewodniczy jego obradom. Ogólne
Zebranie Mieszkańców może wybrać inną osobę na
przewodniczącego zebrania.
3. Porządek obrad ustala Zarząd Osiedla w uzgodnieniu z
Przewodniczącym Zarządu Osiedla. W porządku obrad
każdego zebrania powinno znajdować się sprawozdanie
z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego.
4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony
na wniosek każdego członka Ogólnego Zebrania Mieszkańców, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem
dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad
ustalonego zgodnie z ust. 3.
5. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu Osiedla jest
zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu. W przypadku powstania trudności Przewodniczący Zarządu winien zwrócić się do Burmistrza o
pomoc.
§ 12
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest upoważnione do
przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwał
w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców osiedla.
2. W przypadku braku określonego w ust. 1 kworum następne zebranie odbywa się po upływie 30 minut, bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, tzn.
liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bierze się
pod uwagę.
4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
5. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców podpisuje
Przewodniczący Zarządu Osiedla.
6. Przebieg obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców jest
protokołowany. Protokołowanie wypowiedzi nie mających istotnego znaczenia lub głosów nieformalnych
może być pominięte na polecenie przewodniczącego
zebrania. W tym wypadku w protokole zamieszcza się
jedynie adnotację o pominięciu zapisu wypowiedzi lub
głosu.
§ 13
1. Protokół z Ogólnego Zebrania Mieszkańców powinien
zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę i termin zebrania,
2) załączoną listę osób obecnych na zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
3) wybór sekretarza zebrania,
4) nazwiska zaproszonych gości i oznaczenie ich stanowisk,
5) stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniego
zebrania,
6) zatwierdzony porządek obrad,
7) sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla z
realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
8) przebieg obrad, skrócony opis przemówień i dyskusji,
9) podjęte uchwały i wnioski, przy czym w sprawach

2.
3.

4.
5.

poddawanych pod głosowanie winien być ujęty
zapis o liczbie głosów oddanych „za”, „przeciw” i
„wstrzymujących się”,
10) podpis przewodniczącego zebrania i sekretarza.
Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały
arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem
każdego roku kalendarzowego.
Oryginał protokołu wraz z listą obecności, podjęte
uchwały i wnioski oraz opinie Przewodniczący Zarządu
Osiedla przekazuje Burmistrzowi nie później niż 7 dni
po dniu odbyciu zebrania.
Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały
Burmistrz przekazuje zainteresowanym komórkom i
jednostkom organizacyjnym.
Każdy mieszkaniec osiedla ma prawo wglądu do protokołu oraz sporządzania z niego notatek oraz wyciągów.
Przewodniczący Zarządu i Zarząd Osiedla
§ 14

1. Przewodniczący Zarządu Osiedla pełni swoją funkcję
społecznie.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu Osiedla
należy:
1) reprezentowanie Osiedla na zewnątrz,
2) zwoływanie Ogólnych Zebrań Mieszkańców,
3) zwoływanie posiedzeń Zarządu Osiedla i przewodniczenie im,
4) wykonywanie uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców, Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,
5) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej bez prawa
udziału w głosowaniu,
6) prawo zgłaszania na sesjach Rady Miejskiej wniosków w imieniu Ogólnego Zebrania Mieszkańców,
7) uczestniczenie w naradach przewodniczących zarządów i sołtysów zwoływanych okresowo przez
Burmistrza,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadań z zakresu administracji publicznej,
9) wykonywanie czynności zarządu, administracji
i gospodarki składnikami mienia oraz środkami
finansowymi, które gmina przekazała osiedlu do
korzystania i akceptowanie dokumentów z tym
związanych,
10) informowanie mieszkańców osiedla w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach istotnych
dla gminy i osiedla,
11) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdania z działalności swojej i Zarządu Osiedla,
12) potwierdzanie okoliczności, których - przy załatwianiu spraw przez mieszkańców - wymagają przepisy
prawa lub zwróci się o to organ gminy,
13) opiniowanie w uzasadnionych przypadkach – na
wniosek zainteresowanych mieszkańców podań
kierowanych do Burmistrza,
14) wykonywanie innych zadań należących do Przewodniczącego Zarządu z mocy ogól nie obowiązujących
przepisów m.in. w zakresie obronności i ochrony
przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków
i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz
usuwanie ich skutków,
15) prowadzenie dokumentacji osiedla przy pomocy
technicznej i finansowej gminy.
3. Przewodniczącemu Zarządu Osiedla przysługuje zwrot
kosztów podróży służbowej i dieta wypłacana z budżetu
gminy na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.
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4. Członek zarządu osiedla wybrany przez Zarząd wykonuje czynności inkasenta podatków i opłat lokalnych
na podstawie uchwały Rady Miejskiej, bez zawierania
umowy cywilno-prawnej.
5. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Przewodniczący
Zarządu Osiedla korzysta z ochrony prawnej, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.
6. Przewodniczący Zarządu Osiedla posługuje się pieczęcią. Wzór pieczęci ustala Burmistrz.
7. Wyposażenie w niezbędne środki i materiały biurowe
tablice ogłoszeń, pieczęcie itp. zapewnia Urząd Miejski
ze środków budżetu gminy.

Wybory i odwołanie Przewodniczącego Zarządu
i członków Zarządu Osiedla

3. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu Ogólnego
Zebrania Mieszkańców, na którym ma być przeprowadzony wybór Przewodniczącego Zarządu i członków
Zarządu Osiedla podaje się do wiadomości mieszkańców osiedla co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania.
4. Wybór Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla na nową kadencję zarządza Burmistrz nie później niż 6 miesięcy od dnia upływu kadencji Rady Miejskiej. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów
przed upływem kadencji Przewodniczącego i Zarządu
Osiedla wybory zarządza Burmistrz i przeprowadza się
jew ciągu 30 dni od wystąpienia przyczyny.
5. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na
podstawie spisu wyborców sporządzonego według
ustaleń § 7 ust. 2.
6. Spis sporządza się w Urzędzie, najpóźniej w 7 dniu
przed dniem wyborów.
7. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca,
datę urodzenia, numer ewidencyjny Pesel oraz adres
zamieszkania wyborcy.
8. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie.
9. Burmistrz powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty
o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie
jego udostępnienia.
10. Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być
wnoszone reklamacje.
11. Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w
terminie 3 dniu od daty jej wniesienia.
12. W dniu wyborów organ ewidencji ludności Urzędu
przekazuje spis wyborców wyznaczonemu Zarządzeniem Burmistrza opiekunowi osiedla. Po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej opiekun osiedla
przekazuje spis wyborców jej przewodniczącemu.

§ 16

§ 19

1. Wybory Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Nie można kandydować równocześnie na Przewodniczącego Zarządu i na członka Zarządu Osiedla.

1. Wybory Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie
trzech osób wybrana spośród obecnych na zebraniu
osób. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być
osoba kandydująca na Przewodniczącego Zarządu lub
członka Zarządu Osiedla.
2. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny,
zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii
lub stopniu kandydata na Przewodniczącego Zarządu
lub członka Zarządu Osiedla, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w wyborach do Zarządu
Osiedla.
4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu
jawnym.
5. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali
największą liczbę głosów. Komisja wybiera ze swego
grona jej przewodniczącego.
6. Przewodniczącym Ogólnego Zebrania Mieszkańców
zwołanego dla wyboru Przewodniczącego Zarządu
Osiedla i Zarządu Osiedla do czasu wyboru Przewodniczącego Zarządu, jest zwołujący Zebranie lub osoba
upoważniona.

§ 15
1. W skład Zarządu Osiedla wchodzi od trzech do siedmiu
osób.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców ustala liczbę członków
Zarządu Osiedla z uwzględnieniem ust. 1.
3. Zarząd Osiedla działa kolegialnie.
4. Zarząd Osiedla:
1) wspomaga Przewodniczącego Zarządu w prowadzeniu i załatwianiu spraw osiedla,
2) podejmuje inicjatywy dotyczące przedsięwzięć służących rozwojowi osiedla,
3) opracowuje i przedkłada na Ogólnym Zebraniu
Mieszkańców projekty uchwał zebrania, w szczególności rocznego planu finansowo-rzeczowego, zasad
korzystania z mienia,
4) organizuje wykonanie uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców.
5. Z posiedzenia Zarządu Osiedla sporządza się protokół,
który podpisują obecni członkowie Zarządu Osiedla.

§ 17
1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla ma każdy
obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów
kończy 18 lat i stale zamieszkuje na terenie osiedla z
zamiarem stałego pobytu.
2. Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania na terenie
osiedla stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu.
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem
sądowym.
4. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
§ 18

§ 20

1. Wybór Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla odbywa się na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców dla wyboru Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla zwołuje
Burmistrz. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę
zebrania oraz proponuje porządek zebrania.

1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego
Zarządu i Zarządu Osiedla,
2) przeprowadzenie głosowania (przygotowanie kart do
głosowania, czuwanie nadpoprawnością i tajnością
głosowania),
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3) ustalenie wyników głosowania,
4) ogłoszenie wyników głosowania,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
2. Protokół o wynikach wyborów podpisuje przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący
zebrania.
3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania.
§ 21
1. Zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania
wyboru Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla przeprowadza się oddzielnie. W pierwszej
kolejności wybierasię Przewodniczącego Zarządu, a
następnie członków Zarządu Osiedla w liczbie określonej przez zebranie,, zgodnie z § 15ust. 1 niniejszego
statutu.
2. Kandydatów do Zarządu Osiedla zgłasza Przewodniczący Zarządu i Ogólne ZebranieMieszkańców spośród
mieszkańców obecnych na zebraniu.
3. Kandydatem na Przewodniczącego Zarządu i członka Zarządu Osiedla nie może być osoba skazana za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z chęci
zysku.
4. W lokalu zebrania wydziela się miejsca zapewniające
tajność głosowania, w liczbie umożliwiającej uczestnikom zebrania swobodne korzystanie z nich.
5. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza,
czy urna do głosowania jest pusta, po czym zamyka
ją i opieczętowuje pieczęcią Urzędu oraz ustala liczbę
otrzymanych kart do głosowania.
6. W razie powzięcia wątpliwości co do tożsamości wyborcy Komisja Skrutacyjna przy wydawaniu kart do
głosowania, może zażądać okazania dokumentu ze
zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
7. Przed przystąpieniem go głosowania uczestnik zebrania okazuje komisji dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
8. Uczestnik zebrania nie wpisany do spisu wyborców
zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż
stale zamieszkuje na terenie osiedla.
9. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty do
głosowania własnym podpisem w rubryce spisu na
to przeznaczonej.
10. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu Miejskiego.
11. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje
się do miejsca zapewniającego tajność głosowania,
znajdującego się w lokalu wyborczym.
12. Na karcie do głosowania kandydaci są umieszczeni
w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się
w ten sposób, że:
1) W wyborach przewodniczącego zarządu:
a) przy zgłoszeniu tylko jednego kandydata głosujący odpowiada na pytanie „Czy jesteś za
wyborem …… na przewodniczącego zarządu
osiedla nr ……. i stawia znak „x” w odpowiedniej
kratce oznaczonej słowami „tak” lub „ nie”. Postawienie znaku „x” w obu kratkach jednocześnie
lub niepostawienie znaku ”x” w żadnej z kratek
powoduje nieważność głosu.
b) przy zgłoszeniu kilku kandydatów glosujący stawia znak „x” w kratce przy nazwisku kandydata,
na którego głosuje. Postawienie znaków „x’ w
kratce obok nazwiska dwóch lub większej liczby
kandydatów, lub niepostawienie żadnego znaku
„x” w kratce obok nazwiska kandydata - powoduje nieważność głosu.

2) W wyborach do Zarządu Osiedla głosujący stawia
znak „X” w kratce obok nazwisk tylu kandydatów,
ilu jest wybieranych do Zarządu Osiedla. Postawienie większej liczby znaków „x” niż określona w
§ 15 ust. 2, lub nie postawienie żadnego znaku „
x” w kratce obok nazwisk kandydatów powoduje
nieważność głosów.
13. Nieważne są głosy na kartkach:
1) całkowicie przedartych,
2) innych niż ustalone w ust. 9.
14. Za wybranego na Przewodniczącego Zarządu Osiedla
uważa się tego kandydata, który uzyskał największą
liczbę ważnie oddanych głosów.,W przypadku uzyskania przez kandydatów na przewodniczącego zarządu
jednakowej liczby głosów, głosowanie powtarza się,
aż do skutku.
15. Za wybranych na członków Zarządu Osiedla uważa
się tych, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
ważnie oddanych głosów. W przypadku równej liczby
głosów – spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, a łączna liczba tychże
kandydatów jest większa niż określona w § 15 ust. 2
– głosowanie powtarza się do skutku, umieszczając na
kartach do glosowania nazwiska i imiona kandydatów
z równą liczbą głosów.
§ 22
1. Przewodniczący Zarządu i członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Ogólnym
Zebraniem Mieszkańców i mogą być odwołani przed
upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków wynikających ze statutu. Głosowanie w sprawie
odwołania Przewodniczącego Zarządu Osiedla nie może
odbywać się częściej niż raz na 6 miesięcy.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców może odwołać Przewodniczącego Zarządu i Zarząd Osiedla z powodu nie
uzyskania absolutorium.
3. Uchwała w sprawie absolutorium jest podejmowana na
pierwszym Ogólnym Zebraniu Mieszkańców po zakończeniu roku budżetowego, nie później jednak niż do dnia
31 marca roku następującego po roku budżetowym.
4. Uzasadniony pisemny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu, Zarządu Osiedla lub poszczególnych
jej członków składa na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców:
1) co najmniej 1/5 mieszkańców osiedla,
2) Burmistrz.
5. Uchwała w sprawie odwołania z pełnionej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego w
głosowaniu tajnym przez co najmniej 1/5 mieszkańców
osiedla uprawnionych do głosowania i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych
głosów. W przypadku odwołania nie ma zastosowania
przepis art. 13 ust. 2 niniejszego statutu.
6. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza,
że przechodzi uchwała, która uzyskała co najmniej jeden
głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych
głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się.
§ 23
1. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Zarządu lub
członka Zarządu Osiedla następuje wskutek:
1) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego
wyroku sądu,
2) śmierci,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
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2. Przewodniczący Zarządu lub członek Zarządu Osiedla
może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji w toku kadencji. Ogólne Zebranie Mieszkańców przyjmuje rezygnację
w głosowaniu jawnym.

2.

§ 24
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Przewodniczącego Zarządu lub wszystkich członków Zarządu Osiedla
z pełnionych funkcji – Burmistrz w terminie jednego
miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad
określonych w § § 17 – 22.
3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Zarządu Osiedla przeprowadza Przewodniczący Zarządu,
informując o tym Burmistrza.
4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

3.

4.
5.

IV. MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA OSIEDLA

jest uchwalony przez Ogólne Zebranie Mieszkańców
plan finansowo-rzeczowy obejmujący plan wszystkich
dochodów i wydatków osiedla.
Plan finansowo-rzeczowy na rok budżetowy Ogólne
Zebranie Mieszkańców uchwala najpóźniej w terminie
30 dni od daty uchwalenia budżetu gminy.
Środki finansowe osiedla mogą być przeznaczone w
szczególności na:
1) dofinansowanie czynów społecznych,
2) wyposażenie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w
zarząd,
4) wydatki związane z utrzymaniem lokali, działalnością
organów osiedla i obsługą techniczno-kancelaryjną
oraz finansową.
Zmiany w planie rzeczowo-finansowym mogą być
dokonywane przez Ogólne Zebranie Mieszkańców.
Księgowość dochodów i wydatków osiedla prowadzi
według obowiązujących przepisówWydział Finansowy
Urzędu Miejskiego w Miastku.

§ 25

§ 28

1. Osiedle zarządza i korzysta z mienia gminnego przekazanego mu przez Gminę na mocy uchwały Rady
Miejskiej.
2. Zasady korzystania z mienia i podejmowanie decyzji w
zakresie zwykłego zarządu tym mieniem ustala Ogólne
Zebranie Mieszkańców.
3. W zakresie zwykłego zarządu mieniem osiedle:
1) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym poprzez
dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i
remontów,
2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją
mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem i może
pobierać dochody,
4) może prowadzić działalność gospodarczą z użyciem
mienia, którym zarządza, w zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej,
5) może oddawać w najem, dzierżawę lub do innego
korzystania lokale, obiekty, grunty po uprzednim
pisemnym uzgodnieniu z Burmistrzem zasad i warunków tych czynności,
6) może zawierać umowy z osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej w zakresie określonym w
pkt 1 - 5.

1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiadają
Przewodniczący Zarządu i Zarząd Osiedla. Działalność w
tym zakresie podlega ocenie Ogólnego Zebrania Mieszkańców po zaopiniowaniu przez Skarbnika Miastka.
2. Nie przyjęcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwołaniem tych organów.

§ 26
1. Dochody osiedla stanowią:
1) środki wydzielone corocznie w budżecie gminy na
realizację zadań osiedla,
2) przychody własne osiedla pochodzące z wpływów z
działalności i posiadania mienia komunalnego,
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,
4) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,
5) 2. Fundusze osiedla gromadzone są na rachunku bankowym, którym dysponują Przewodniczący Zarządu i
jeden członek Zarządu Osiedla.
§ 27
1. Podstawą gospodarki finansowej i rzeczowej osiedla

V. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA
§ 29
1. Nadzór nad osiedlem sprawuje Rada Miejska, a także
Burmistrz, którego uprawnienia nadzorcze nad osiedlem mają charakter pomocniczy i nie oznaczają prawa
do bezpośredniej ingerencji w działalność osiedla.
2. Nadzór nad działalnością osiedla polega na:
1) rozpatrywaniu przez Radę Miejską, a także Burmistrza
sprawozdań, przynajmniej raz w roku, z działalności
osiedla w sferze zarządzania majątkiem komunalnym, sprawozdań z wykonania przez osiedle zadań
przekazanych mu przez gminę i realizacji planu
finansowego osiedla, a przynajmniej raz w kadencji
– z pozostałych zadań,
2) lustracji osiedla w obecności Przewodniczącego Zarządu oraz fakultatywnie członków Zarządu Osiedla
– co najmniej raz w kadencji.
3. Kontrolę nad działalnością osiedla sprawuje Burmistrz.
4. Burmistrz i wyznaczeni przez niego pracownicy, mają
prawo żądania okazania niezbędnej dokumentacji
osiedla i informacji dotyczącej jego funkcjonowania.
VI. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 30
		 Zmiany niniejszego statutu może dokonać Rada Miejska
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osiedla.
§ 31
		 Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla
przepisów gminnych.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 74/VI/2011
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 8 lipca 2011 roku
STATUT OSIEDLA Nr 2 w MIASTKU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Osiedle jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi osiedlami i sołectwami tworzą
wspólnotę samorządową Gminy Miastko.
2. Osiedle Nr 2 w Miastku zostało utworzone uchwałą
Nr 42/VI/94 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 25
listopada 1994r. w sprawie podziału miasta Miastko na
osiedla.
3. Statut osiedla reguluje organizację i zadania osiedla.
4. Teren działania Osiedla Nr 2 w Miastku obejmuje ulice:
Długa, Kowalska, Marii Konopnickiej, Konstytucji 3
Maja, Piastowska, Józefa Piłsudskiego, Szewska.
§2
		 Osiedle działa na podstawie przepisów prawa, a w
szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy Miastko,
3) niniejszego Statutu.
§3
		 lekroć w statucie jest mowa o:
1) „Osiedlu” - należy przez to rozumieć „Osiedle Nr 2 w
Miastku”,
2) „Gminie” – należy przez to rozumieć „Gminę Miastko”,
3) „Radzie” – należy przez to rozumieć „Radę Miejską w
Miastku”,
4) „Burmistrzu” – należy przez to rozumieć „Burmistrza
Miastka”,
5) „Zebraniu” – należy przez to rozumieć „Ogólne Zebranie Mieszkańców”,
6) „ustawie” – należy przez to rozumieć „ustawę z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym”.
II. ZADANIA OSIEDLA
§4
1. Do zakresu działania osiedla należą wszystkie sprawy
istotne dla funkcjonowania osiedla nie zastrzeżone ustawami bądź innymi aktami prawnymi na rzecz innych
podmiotów, a w szczególności dla organów gminy.
2. Do kompetencji i zadań osiedla należy w szczególności:
1) współudział wraz z gminą i z organizacjami pozarządowymi w inicjowaniu, organizowaniu, finansowaniu i realizowaniu inwestycji komunalnych na terenie
osiedla,
2) zarządzanie powierzonym mu przez gminę mieniem
komunalnym, korzystanie z tego mienia i rozporządzanie przychodami z tego źródła,
3) inicjowanie i współudział w realizowaniu przedsięwzięć w zakresie sportu, rekreacji, kultury, oświaty
i edukacji, a także związanych z integracją europejską,
4) prowadzenie gospodarki finansowej osiedla w ramach budżetu gminy,

5) występowanie do Rady Miejskiej i Burmistrza z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi, finansowymi,
przyznawania zasiłków socjalnych, rzeczowych i finansowych dla mieszkańców potrzebujących pomocy i opiniowanie wniosków w sprawach planowania
i zagospodarowania przestrzennego, w sprawach
wywłaszczania nieruchomości na cele publiczne
oraz obniżania stawek podatków i opłat lokalnych
w przewidzianych zakresach ustawowych,
6) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w
sprawie łączenia, podziału i znoszenia osiedli.
3. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć osiedle może
nawiązać współpracę z sąsiednimi osiedlami i sołectwami zawierając porozumienia określające zakres i
sposób wykonania wspólnych zadań oraz podejmować
wspólne uchwały.
III. ORGANY OSIEDLA
§5
1. Organami osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców jako organ uchwałodawczy,
2) Zarząd Osiedla jako organ wykonawczy.
2. Na czele Zarządu Osiedla stoi Przewodniczący.
3. Kadencja organu wykonawczego i Przewodniczącego
Zarządu Osiedla trwa cztery lata, licząc od daty ich
wyborów i kończy się wraz z upływem kadencji Rady
Miejskiej.
4. Po upływie kadencji Przewodniczący Zarządu i Zarząd
Osiedla pełnią swoje funkcje do czasu wyborów nowych
organów osiedla, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od
upływu kadencji Rady Miejskiej.
5. Ogólne Zebranie Mieszkańców może postanowić o
potrzebie wyboru komisji rewizyjnej, jako swoim organie kontroli wewnętrznej oraz powoływaniu innych
doraźnych komisji lub komitetów, określając ich zakres
działania.
Ogólne Zebranie Mieszkańców
§6
1. Członkami Ogólnego Zebrania Mieszkańców są stali
mieszkańcy osiedla (tj. osoby, które nie tylko posiadają
stałe zameldowanie na terenie osiedla, a także przebywające z zamiarem stałego pobytu), posiadający czynne
prawo wyborcze.
2. Uprawnionych do głosowania na Ogólnym Zebraniu
Mieszkańców ustala się na podstawie danych uzyskanych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego oraz
oświadczeń stałych mieszkańców osiedla nie ujętych
w ewidencji.
3. W przypadku, gdy Przewodniczący Ogólnego Zebrania
Mieszkańców poweźmie wątpliwość, czy dana osoba
przybyła na zebranie jest uprawniona do brania w nim
udziału, może żądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień.
4. W przypadkach określonych w ust. 3 ostateczną decyzję
podejmuje przewodniczący zebrania po wysłuchaniu
zainteresowanych stron.
§7
1. Kompetencje uchwałodawcze Ogólnego Zebrania
Mieszkańców obejmują kompetencje stanowiące i
opiniodawcze.
2. Do kompetencji stanowiących Ogólnego Zebrania
Mieszkańców należy podejmowanie uchwał w sprawach:
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1) wyboru i odwołania Przewodniczącego Zarządu
Osiedla, Zarządu Osiedla lub poszczególnych jego
członków,
2) zarządu mieniem komunalnym przekazanym osiedlu
w zarządzanie oraz wykorzystania dochodów z tego
mienia,
3) ustalania potrzeb osiedla i zgłaszanie ich do projektu budżetu gminy w terminie określonym uchwałą
Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania
budżetu,
4) decydowania o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców osiedla wspólnych prac
społecznie użytecznych,
5) wystąpienia do Burmistrza o wykonanie przez osiedle
niektórych zadań własnych gminy na obszarze osiedla,
6) rocznych planów rzeczowo-finansowych osiedla i
kontrola jego realizacji,
7) rozpatrywania rocznych sprawozdań z pracy Zarządu
Osiedla,
8) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami osiedla
w sprawach o dużym znaczeniu dla mieszkańców
osiedla, po wyborze formy i określeniu zasad, w
jakich będzie ona przeprowadzona.
3. Do kompetencji opiniodawczych Ogólnego Zebrania
Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a
w szczególności:
1) planu zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji,
2) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części
dotyczącej osiedla,
3) przepisów prawa miejscowego.
§8
1. Burmistrz w miarę możliwości i posiadanych środków
zapewnia realizację uchwał Ogólnego Zebrania wniosków i postulatów, jeżeli nie naruszają interesów gminy,
są podjęte w trybie określonym w niniejszym statucie
i są zgodne z obowiązującymi przepisami. O sposobie
załatwienia uchwał i wniosków Burmistrz informuje
Przewodniczącego Zarządu Osiedla w terminie 30 dni
od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z zebrania.
2. W przypadku odmowy realizacji uchwał i wniosków
zebrania, a także braku odpowiedzi w ustalonym terminie – samorząd mieszkańców osiedla może wnieść
sprzeciw do Rady Miejskiej, gdy uzna, że istniejący stan
lub podjęte rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy
mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać opis sprawy
i konkretne zarzuty.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla wnosi sprawę pod
obrady Rady, która uchwałą rozstrzyga sprawę.
§9
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane jest przez
Przewodniczącego Zarządu Osiedla z własnej inicjatywy, na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, na wniosek bądź polecenie
Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Termin i miejsce Ogólnego Zebrania Mieszkańców
ustala i podaje do wiadomości publicznej Przewodniczący Zarządu Osiedla najpóźniej w 7 dniu przed dniem
obrad zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać:
informację na czyj wniosek zebranie jest zwoływane,
dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania,
podanie proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał.
3. W przypadku zebrania zwołanego na wniosek Rady

Miejskiej, Burmistrza lub mieszkańców, termin obrad
zebrania wyznaczany jest nie później niż na 30 dzień od
daty złożenia wniosku.
4. W przypadku nie zwołania Ogólnego Zebrania Mieszkańców przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla w
terminie, o którym mowa w ust. 3 Ogólne Zebranie
Mieszkańców zwołuje Burmistrz w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
§ 10
1. Ogólne Zebrania Mieszkańców odbywają się w miarę
potrzeb, jednakże nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2. W zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i
urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot
obrad.
§ 11
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest ważne, gdy mieszkańcy osiedla zostali o nim prawidłowo powiadomieni
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców otwiera Przewodniczący
Zarządu Osiedla i przewodniczy jego obradom. Ogólne
Zebranie Mieszkańców może wybrać inną osobę na
przewodniczącego zebrania.
3. Porządek obrad ustala Zarząd Osiedla w uzgodnieniu z
Przewodniczącym Zarządu Osiedla. W porządku obrad
każdego zebrania powinno znajdować się sprawozdanie
z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego.
4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony
na wniosek każdego członka Ogólnego Zebrania Mieszkańców, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem
dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad
ustalonego zgodnie z ust. 3.
5. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu Osiedla jest
zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu. W przypadku powstania trudności Przewodniczący Zarządu winien zwrócić się do Burmistrza o
pomoc.
§ 12
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest upoważnione do
przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwał
w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców osiedla.
2. W przypadku braku określonego w ust. 1 kworum następne zebranie odbywa się po upływie 30 minut, bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, tzn.
liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bierze się
pod uwagę.
4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
5. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców podpisuje
Przewodniczący Zarządu Osiedla.
6. Przebieg obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców jest
protokołowany. Protokołowanie wypowiedzi nie mających istotnego znaczenia lub głosów nieformalnych
może być pominięte na polecenie przewodniczącego
zebrania. W tym wypadku w protokole zamieszcza się
jedynie adnotację o pominięciu zapisu wypowiedzi lub
głosu.
§ 13
1. Protokół z Ogólnego Zebrania Mieszkańców powinien
zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę i termin zebrania,
2) załączoną listę osób obecnych na zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 119

2.
3.

4.
5.

Poz. 2398

— 13193 —

3) wybór sekretarza zebrania,
4) nazwiska zaproszonych gości i oznaczenie ich stanowisk,
5) stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniego
zebrania,
6) zatwierdzony porządek obrad,
7) sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla z
realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
8) przebieg obrad, skrócony opis przemówień i dyskusji,
9) podjęte uchwały i wnioski, przy czym w sprawach
poddawanych pod głosowanie winien być ujęty
zapis o liczbie głosów oddanych „za”, „przeciw” i
„wstrzymujących się”,
10) podpis przewodniczącego zebrania i sekretarza.
Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały
arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem
każdego roku kalendarzowego.
Oryginał protokołu wraz z listą obecności, podjęte
uchwały i wnioski oraz opinie Przewodniczący Zarządu
Osiedla przekazuje Burmistrzowi nie później niż 7 dni
po dniu odbyciu zebrania.
Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały
Burmistrz przekazuje zainteresowanym komórkom i
jednostkom organizacyjnym.
Każdy mieszkaniec osiedla ma prawo wglądu do protokołu oraz sporządzania z niego notatek oraz wyciągów.
Przewodniczący Zarządu i Zarząd Osiedla
§ 14

1. Przewodniczący Zarządu Osiedla pełni swoją funkcję
społecznie.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu Osiedla
należy:
1) reprezentowanie Osiedla na zewnątrz,
2) zwoływanie Ogólnych Zebrań Mieszkańców,
3) zwoływanie posiedzeń Zarządu Osiedla i przewodniczenie im,
4) wykonywanie uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców, Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,
5) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej bez prawa
udziału w głosowaniu,
6) prawo zgłaszania na sesjach Rady Miejskiej wniosków w imieniu Ogólnego Zebrania Mieszkańców,
7) uczestniczenie w naradach przewodniczących zarządów i sołtysów zwoływanych okresowo przez
Burmistrza,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadań z zakresu administracji publicznej,
9) wykonywanie czynności zarządu, administracji
i gospodarki składnikami mienia oraz środkami
finansowymi, które gmina przekazała osiedlu do
korzystania i akceptowanie dokumentów z tym
związanych,
10) informowanie mieszkańców osiedla w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach istotnych
dla gminy i osiedla,
11) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdania z działalności swojej i Zarządu Osiedla,
12) potwierdzanie okoliczności, których - przy załatwianiu spraw przez mieszkańców - wymagają przepisy
prawa lub zwróci się o to organ gminy,
13) opiniowanie w uzasadnionych przypadkach – na
wniosek zainteresowanych mieszkańców podań
kierowanych do Burmistrza,

3.

4.
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14) wykonywanie innych zadań należących do Przewodniczącego Zarządu z mocy ogól nie obowiązujących
przepisów m.in. w zakresie obronności i ochrony
przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków
i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz
usuwanie ich skutków,
15) prowadzenie dokumentacji osiedla przy pomocy
technicznej i finansowej gminy.
Przewodniczącemu Zarządu Osiedla przysługuje zwrot
kosztów podróży służbowej i dieta wypłacana z budżetu
gminy na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.
Członek zarządu osiedla wybrany przez Zarząd wykonuje czynności inkasenta podatków i opłat lokalnych
na podstawie uchwały Rady Miejskiej, bez zawierania
umowy cywilno-prawnej.
Przy wykonywaniu swoich obowiązków Przewodniczący
Zarządu Osiedla korzysta z ochrony prawnej, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.
Przewodniczący Zarządu Osiedla posługuje się pieczęcią. Wzór pieczęci ustala Burmistrz.
Wyposażenie w niezbędne środki i materiały biurowe
tablice ogłoszeń, pieczęcie itp. zapewnia Urząd Miejski
ze środków budżetu gminy.
§ 15

1. W skład Zarządu Osiedla wchodzi od trzech do siedmiu
osób.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców ustala liczbę członków
Zarządu Osiedla z uwzględnieniem ust. 1.
3. Zarząd Osiedla działa kolegialnie.
4. Zarząd Osiedla:
1) wspomaga Przewodniczącego Zarządu w prowadzeniu i załatwianiu spraw osiedla,
2) podejmuje inicjatywy dotyczące przedsięwzięć służących rozwojowi osiedla,
3) opracowuje i przedkłada na Ogólnym Zebraniu
Mieszkańców projekty uchwał zebrania, w szczególności rocznego planu finansowo-rzeczowego, zasad
korzystania z mienia,
4) organizuje wykonanie uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców.
5. Z posiedzenia Zarządu Osiedla sporządza się protokół,
który podpisują obecni członkowie Zarządu Osiedla.
Wybory i odwołanie Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla
§ 16
1. Wybory Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Nie można kandydować równocześnie na Przewodniczącego Zarządu i na członka Zarządu Osiedla.
§ 17
1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla ma każdy
obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów
kończy 18 lat i stale zamieszkuje na terenie osiedla z
zamiarem stałego pobytu.
2. Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania na terenie
osiedla stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu.
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3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem
sądowym.
4. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
§ 18
1. Wybór Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla odbywa się na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców dla wyboru Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla zwołuje
Burmistrz. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę
zebrania oraz proponuje porządek zebrania.
3. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu Ogólnego
Zebrania Mieszkańców, na którym ma być przeprowadzony wybór Przewodniczącego Zarządu i członków
Zarządu Osiedla podaje się do wiadomości mieszkańców osiedla co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania.
4. Wybór Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla na nową kadencję zarządza Burmistrz nie później niż 6 miesięcy od dnia upływu kadencji Rady Miejskiej. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów
przed upływem kadencji Przewodniczącego i Zarządu
Osiedla wybory zarządza Burmistrz i przeprowadza się
jew ciągu 30 dni od wystąpienia przyczyny.
5. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na
podstawie spisu wyborców sporządzonego według
ustaleń § 7 ust. 2.
6. Spis sporządza się w Urzędzie, najpóźniej w 7 dniu
przed dniem wyborów.
7. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca,
datę urodzenia, numer ewidencyjny Pesel oraz adres
zamieszkania wyborcy.
8. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie.
9. Burmistrz powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty
o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie
jego udostępnienia.
10. Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być
wnoszone reklamacje.
11. Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w
terminie 3 dniu od daty jej wniesienia.
12. W dniu wyborów organ ewidencji ludności Urzędu
przekazuje spis wyborców wyznaczonemu Zarządzeniem Burmistrza opiekunowi osiedla. Po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej opiekun osiedla
przekazuje spis wyborców jej przewodniczącemu.
§ 19
1. Wybory Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie
trzech osób wybrana spośród obecnych na zebraniu
osób. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być
osoba kandydująca na Przewodniczącego Zarządu lub
członka Zarządu Osiedla.
2. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny,
zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii
lub stopniu kandydata na Przewodniczącego Zarządu
lub członka Zarządu Osiedla, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w wyborach do Zarządu
Osiedla.
4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu
jawnym.
5. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali
największą liczbę głosów. Komisja wybiera ze swego
grona jej przewodniczącego.

6. Przewodniczącym Ogólnego Zebrania Mieszkańców
zwołanego dla wyboru Przewodniczącego Zarządu
Osiedla i Zarządu Osiedla do czasu wyboru Przewodniczącego Zarządu, jest zwołujący Zebranie lub osoba
upoważniona.
§ 20
1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego
Zarządu i Zarządu Osiedla,
2) przeprowadzenie głosowania (przygotowanie kart do
głosowania, czuwanie nadpoprawnością i tajnością
głosowania),
3) ustalenie wyników głosowania,
4) ogłoszenie wyników głosowania,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
2. Protokół o wynikach wyborów podpisuje przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący
zebrania.
3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania.
§ 21
1. Zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania
wyboru Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla przeprowadza się oddzielnie. W pierwszej
kolejności wybierasię Przewodniczącego Zarządu, a
następnie członków Zarządu Osiedla w liczbie określonej przez zebranie,, zgodnie z § 15ust. 1 niniejszego
statutu.
2. Kandydatów do Zarządu Osiedla zgłasza Przewodniczący Zarządu i Ogólne ZebranieMieszkańców spośród
mieszkańców obecnych na zebraniu.
3. Kandydatem na Przewodniczącego Zarządu i członka Zarządu Osiedla nie może być osoba skazana za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z chęci
zysku.
4. W lokalu zebrania wydziela się miejsca zapewniające
tajność głosowania, w liczbie umożliwiającej uczestnikom zebrania swobodne korzystanie z nich.
5. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza,
czy urna do głosowania jest pusta, po czym zamyka
ją i opieczętowuje pieczęcią Urzędu oraz ustala liczbę
otrzymanych kart do głosowania.
6. W razie powzięcia wątpliwości co do tożsamości wyborcy Komisja Skrutacyjna przy wydawaniu kart do
głosowania, może zażądać okazania dokumentu ze
zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
7. Przed przystąpieniem go głosowania uczestnik zebrania okazuje komisji dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
8. Uczestnik zebrania nie wpisany do spisu wyborców
zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż
stale zamieszkuje na terenie osiedla.
9. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty do
głosowania własnym podpisem w rubryce spisu na
to przeznaczonej.
10. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu Miejskiego.
11. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje
się do miejsca zapewniającego tajność głosowania,
znajdującego się w lokalu wyborczym.
12. Na karcie do głosowania kandydaci są umieszczeni
w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się
w ten sposób, że:
1) W wyborach przewodniczącego zarządu:
a) przy zgłoszeniu tylko jednego kandydata gło-
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sujący odpowiada na pytanie „Czy jesteś za
wyborem …… na przewodniczącego zarządu
osiedla nr ……. i stawia znak „x” w odpowiedniej
kratce oznaczonej słowami „tak” lub „ nie”. Postawienie znaku „x” w obu kratkach jednocześnie
lub niepostawienie znaku ”x” w żadnej z kratek
powoduje nieważność głosu.
b) przy zgłoszeniu kilku kandydatów glosujący stawia znak „x” w kratce przy nazwisku kandydata,
na którego głosuje. Postawienie znaków „x’ w
kratce obok nazwiska dwóch lub większej liczby
kandydatów, lub niepostawienie żadnego znaku
„x” w kratce obok nazwiska kandydata - powoduje nieważność głosu.
2) W wyborach do Zarządu Osiedla głosujący stawia
znak „X” w kratce obok nazwisk tylu kandydatów,
ilu jest wybieranych do Zarządu Osiedla. Postawienie większej liczby znaków „x” niż określona w
§ 15 ust. 2, lub nie postawienie żadnego znaku „
x” w kratce obok nazwisk kandydatów powoduje
nieważność głosów.
13. Nieważne są głosy na kartkach:
1) całkowicie przedartych,
2) innych niż ustalone w ust. 9.
14. Za wybranego na Przewodniczącego Zarządu Osiedla
uważa się tego kandydata, który uzyskał największą
liczbę ważnie oddanych głosów.,W przypadku uzyskania przez kandydatów na przewodniczącego zarządu
jednakowej liczby głosów, głosowanie powtarza się,
aż do skutku.
15. Za wybranych na członków Zarządu Osiedla uważa
się tych, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
ważnie oddanych głosów. W przypadku równej liczby
głosów – spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, a łączna liczba tychże
kandydatów jest większa niż określona w § 15 ust. 2
– głosowanie powtarza się do skutku, umieszczając na
kartach do glosowania nazwiska i imiona kandydatów
z równą liczbą głosów.
§ 22
1. Przewodniczący Zarządu i członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Ogólnym
Zebraniem Mieszkańców i mogą być odwołani przed
upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków wynikających ze statutu. Głosowanie w sprawie
odwołania Przewodniczącego Zarządu Osiedla nie może
odbywać się częściej niż raz na 6 miesięcy.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców może odwołać Przewodniczącego Zarządu i Zarząd Osiedla z powodu nie
uzyskania absolutorium.
3. Uchwała w sprawie absolutorium jest podejmowana na
pierwszym Ogólnym Zebraniu Mieszkańców po zakończeniu roku budżetowego, nie później jednak niż do dnia
31 marca roku następującego po roku budżetowym.
4. Uzasadniony pisemny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu, Zarządu Osiedla lub poszczególnych
jej członków składa na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców:
1) co najmniej 1/5 mieszkańców osiedla,
2) Burmistrz.
5. Uchwała w sprawie odwołania z pełnionej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego w
głosowaniu tajnym przez co najmniej 1/5 mieszkańców
osiedla uprawnionych do głosowania i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych
głosów. W przypadku odwołania nie ma zastosowania
przepis art. 13 ust. 2 niniejszego statutu.

6. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza,
że przechodzi uchwała, która uzyskała co najmniej jeden
głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych
głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się.
§ 23
1. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Zarządu lub
członka Zarządu Osiedla następuje wskutek:
1) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego
wyroku sądu,
2) śmierci,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
2. Przewodniczący Zarządu lub członek Zarządu Osiedla
może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji w toku kadencji. Ogólne Zebranie Mieszkańców przyjmuje rezygnację
w głosowaniu jawnym.
§ 24
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Przewodniczącego Zarządu lub wszystkich członków Zarządu Osiedla
z pełnionych funkcji – Burmistrz w terminie jednego
miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad
określonych w § § 17 – 22.
3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Zarządu Osiedla przeprowadza Przewodniczący Zarządu,
informując o tym Burmistrza.
4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
IV. MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA OSIEDLA
§ 25
1. Osiedle zarządza i korzysta z mienia gminnego przekazanego mu przez Gminę na mocy uchwały Rady
Miejskiej.
2. Zasady korzystania z mienia i podejmowanie decyzji w
zakresie zwykłego zarządu tym mieniem ustala Ogólne
Zebranie Mieszkańców.
3. W zakresie zwykłego zarządu mieniem osiedle:
1) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym poprzez
dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i
remontów,
2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją
mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem i może
pobierać dochody,
4) może prowadzić działalność gospodarczą z użyciem
mienia, którym zarządza, w zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej,
5) może oddawać w najem, dzierżawę lub do innego
korzystania lokale, obiekty, grunty po uprzednim
pisemnym uzgodnieniu z Burmistrzem zasad i warunków tych czynności,
6) może zawierać umowy z osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej w zakresie określonym w
pkt 1 - 5.
§ 26
1. Dochody osiedla stanowią:
1) środki wydzielone corocznie w budżecie gminy na
realizację zadań osiedla,
2) przychody własne osiedla pochodzące z wpływów z
działalności i posiadania mienia komunalnego,
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3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,
4) saldo środków z roku ubiegłego.
2. Fundusze osiedla gromadzone są na rachunku bankowym, którym dysponują Przewodniczący Zarządu i
jeden członek Zarządu Osiedla.
§ 27
1. Podstawą gospodarki finansowej i rzeczowej osiedla
jest uchwalony przez Ogólne Zebranie Mieszkańców
plan finansowo-rzeczowy obejmujący plan wszystkich
dochodów i wydatków osiedla.
2. Plan finansowo-rzeczowy na rok budżetowy Ogólne
Zebranie Mieszkańców uchwala najpóźniej w terminie
30 dni od daty uchwalenia budżetu gminy.
3. Środki finansowe osiedla mogą być przeznaczone w
szczególności na:
1) dofinansowanie czynów społecznych,
2) wyposażenie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w
zarząd,
4) wydatki związane z utrzymaniem lokali, działalnością
organów osiedla i obsługą techniczno-kancelaryjną
oraz finansową.
4. Zmiany w planie rzeczowo-finansowym mogą być
dokonywane przez Ogólne Zebranie Mieszkańców.
5. Księgowość dochodów i wydatków osiedla prowadzi
według obowiązujących przepisówWydział Finansowy
Urzędu Miejskiego w Miastku.
§ 28

§ 31
		 Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla
przepisów gminnych.
Załącznik Nr 3
do uhwały Nr 74/VI/2011
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 8 lipca 2011 roku
STATUT OSIEDLA Nr 3 w Miastku
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Osiedle jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi osiedlami i sołectwami tworzą
wspólnotę samorządową Gminy Miastko.
2. Osiedle Nr 3 w Miastku zostało utworzone uchwałą
Nr 42/VI/94 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 25
listopada 1994r. w sprawie podziału miasta Miastko na
osiedla.
3. Statut osiedla reguluje organizację i zadania osiedla.
4. Teren działania Osiedla Nr 3 w Miastku obejmuje ulice
Królowej Jadwigi, Słowackiego, Rybacka,Bolesława
Chrobrego, Armii Krajowej, Adama Mickiewicza, Kazimierza Wielkiego, Zielona, Szkolna, Pomorska, Grunwaldzka, Fryderyka Chopina
§2

1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiadają
Przewodniczący Zarządu i Zarząd Osiedla. Działalność w
tym zakresie podlega ocenie Ogólnego Zebrania Mieszkańców po zaopiniowaniu przez Skarbnika Miastka.
2. Nie przyjęcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwołaniem tych organów.

		 Osiedle działa na podstawie przepisów prawa, a w
szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy Miastko,
3) niniejszego Statutu.

V. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA

§3

§ 29

		 lekroć w statucie jest mowa o:
1) „Osiedlu” - należy przez to rozumieć „Osiedle Nr 3 w
Miastku”,
2) „Gminie” – należy przez to rozumieć „Gminę Miastko”,
3) „Radzie” – należy przez to rozumieć „Radę Miejską w
Miastku”,
4) „Burmistrzu” – należy przez to rozumieć „Burmistrza
Miastka”,
5) „Zebraniu” – należy przez to rozumieć „Ogólne Zebranie Mieszkańców”,
6) „ustawie” – należy przez to rozumieć „ustawę z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym”.

1. Nadzór nad osiedlem sprawuje Rada Miejska, a także
Burmistrz, którego uprawnienia nadzorcze nad osiedlem mają charakter pomocniczy i nie oznaczają prawa
do bezpośredniej ingerencji w działalność osiedla.
2. Nadzór nad działalnością osiedla polega na:
1) rozpatrywaniu przez Radę Miejską, a także Burmistrza
sprawozdań, przynajmniej raz w roku, z działalności
osiedla w sferze zarządzania majątkiem komunalnym, sprawozdań z wykonania przez osiedle zadań
przekazanych mu przez gminę i realizacji planu
finansowego osiedla, a przynajmniej raz w kadencji
– z pozostałych zadań,
2) lustracji osiedla w obecności Przewodniczącego Zarządu oraz fakultatywnie członków Zarządu Osiedla
– co najmniej raz w kadencji.
3. Kontrolę nad działalnością osiedla sprawuje Burmistrz.
4. Burmistrz i wyznaczeni przez niego pracownicy, mają
prawo żądania okazania niezbędnej dokumentacji
osiedla i informacji dotyczącej jego funkcjonowania.
VI. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 30
		 Zmiany niniejszego statutu może dokonać Rada Miejska
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osiedla.

II. ZADANIA OSIEDLA
§4
1. Do zakresu działania osiedla należą wszystkie sprawy
istotne dla funkcjonowania osiedla nie zastrzeżone ustawami bądź innymi aktami prawnymi na rzecz innych
podmiotów, a w szczególności dla organów gminy.
2. Do kompetencji i zadań osiedla należy w szczególności:
1) współudział wraz z gminą i z organizacjami pozarządowymi w inicjowaniu, organizowaniu, finansowaniu i realizowaniu inwestycji komunalnych na terenie
osiedla,
2) zarządzanie powierzonym mu przez gminę mieniem
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komunalnym, korzystanie z tego mienia i rozporządzanie przychodami z tego źródła,
3) inicjowanie i współudział w realizowaniu przedsięwzięć w zakresie sportu, rekreacji, kultury, oświaty
i edukacji, a także związanych z integracją europejską,
4) prowadzenie gospodarki finansowej osiedla w ramach budżetu gminy,
5) występowanie do Rady Miejskiej i Burmistrza z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi, finansowymi,
przyznawania zasiłków socjalnych, rzeczowych i finansowych dla mieszkańców potrzebujących pomocy i opiniowanie wniosków w sprawach planowania
i zagospodarowania przestrzennego, w sprawach
wywłaszczania nieruchomości na cele publiczne
oraz obniżania stawek podatków i opłat lokalnych
w przewidzianych zakresach ustawowych,
6) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w
sprawie łączenia, podziału i znoszenia osiedli.
3. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć osiedle może
nawiązać współpracę z sąsiednimi osiedlami i sołectwami zawierając porozumienia określające zakres i
sposób wykonania wspólnych zadań oraz podejmować
wspólne uchwały.
III. ORGANY OSIEDLA
§5
1. Organami osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców jako organ uchwałodawczy,
2) Zarząd Osiedla jako organ wykonawczy.
2. Na czele Zarządu Osiedla stoi Przewodniczący.
3. Kadencja organu wykonawczego i Przewodniczącego
Zarządu Osiedla trwa cztery lata, licząc od daty ich
wyborów i kończy się wraz z upływem kadencji Rady
Miejskiej.
4. Po upływie kadencji Przewodniczący Zarządu i Zarząd
Osiedla pełnią swoje funkcje do czasu wyborów nowych
organów osiedla, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od
upływu kadencji Rady Miejskiej.
5. Ogólne Zebranie Mieszkańców może postanowić o
potrzebie wyboru komisji rewizyjnej, jako swoim organie kontroli wewnętrznej oraz powoływaniu innych
doraźnych komisji lub komitetów, określając ich zakres
działania.
Ogólne Zebranie Mieszkańców
§6
1. Członkami Ogólnego Zebrania Mieszkańców są stali
mieszkańcy osiedla (tj. osoby, które nie tylko posiadają
stałe zameldowanie na terenie osiedla, a także przebywające z zamiarem stałego pobytu), posiadający czynne
prawo wyborcze.
2. Uprawnionych do głosowania na Ogólnym Zebraniu
Mieszkańców ustala się na podstawie danych uzyskanych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego oraz
oświadczeń stałych mieszkańców osiedla nie ujętych
w ewidencji.
3. W przypadku, gdy Przewodniczący Ogólnego Zebrania
Mieszkańców poweźmie wątpliwość, czy dana osoba
przybyła na zebranie jest uprawniona do brania w nim
udziału, może żądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień.
4. W przypadkach określonych w ust. 3 ostateczną decyzję
podejmuje przewodniczący zebrania po wysłuchaniu
zainteresowanych stron.

§7
1. Kompetencje uchwałodawcze Ogólnego Zebrania
Mieszkańców obejmują kompetencje stanowiące i
opiniodawcze.
2. Do kompetencji stanowiących Ogólnego Zebrania
Mieszkańców należy podejmowanie uchwał w sprawach:
1) wyboru i odwołania Przewodniczącego Zarządu
Osiedla, Zarządu Osiedla lub poszczególnych jego
członków,
2) zarządu mieniem komunalnym przekazanym osiedlu
w zarządzanie oraz wykorzystania dochodów z tego
mienia,
3) ustalania potrzeb osiedla i zgłaszanie ich do projektu budżetu gminy w terminie określonym uchwałą
Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania
budżetu,
4) decydowania o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców osiedla wspólnych prac
społecznie użytecznych,
5) wystąpienia do Burmistrza o wykonanie przez osiedle
niektórych zadań własnych gminy na obszarze osiedla,
6) rocznych planów rzeczowo-finansowych osiedla i
kontrola jego realizacji,
7) rozpatrywania rocznych sprawozdań z pracy Zarządu
Osiedla,
8) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami osiedla
w sprawach o dużym znaczeniu dla mieszkańców
osiedla, po wyborze formy i określeniu zasad, w
jakich będzie ona przeprowadzona.
3. Do kompetencji opiniodawczych Ogólnego Zebrania
Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a
w szczególności:
1) planu zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji,
2) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części
dotyczącej osiedla,
3) przepisów prawa miejscowego.
§8
1. Burmistrz w miarę możliwości i posiadanych środków
zapewnia realizację uchwał Ogólnego Zebrania wniosków i postulatów, jeżeli nie naruszają interesów gminy,
są podjęte w trybie określonym w niniejszym statucie
i są zgodne z obowiązującymi przepisami. O sposobie
załatwienia uchwał i wniosków Burmistrz informuje
Przewodniczącego Zarządu Osiedla w terminie 30 dni
od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z zebrania.
2. W przypadku odmowy realizacji uchwał i wniosków
zebrania, a także braku odpowiedzi w ustalonym terminie – samorząd mieszkańców osiedla może wnieść
sprzeciw do Rady Miejskiej, gdy uzna, że istniejący stan
lub podjęte rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy
mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać opis sprawy
i konkretne zarzuty.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla wnosi sprawę pod
obrady Rady, która uchwałą rozstrzyga sprawę.
§9
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane jest przez
Przewodniczącego Zarządu Osiedla z własnej inicjatywy, na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, na wniosek bądź polecenie
Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Termin i miejsce Ogólnego Zebrania Mieszkańców
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ustala i podaje do wiadomości publicznej Przewodniczący Zarządu Osiedla najpóźniej w 7 dniu przed dniem
obrad zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać:
informację na czyj wniosek zebranie jest zwoływane,
dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania,
podanie proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał.
3. W przypadku zebrania zwołanego na wniosek Rady
Miejskiej, Burmistrza lub mieszkańców, termin obrad
zebrania wyznaczany jest nie później niż na 30 dzień od
daty złożenia wniosku.
4. W przypadku nie zwołania Ogólnego Zebrania Mieszkańców przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla w
terminie, o którym mowa w ust. 3 Ogólne Zebranie
Mieszkańców zwołuje Burmistrz w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
§ 10
1. Ogólne Zebrania Mieszkańców odbywają się w miarę
potrzeb, jednakże nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2. W zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i
urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot
obrad.
§ 11
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest ważne, gdy mieszkańcy osiedla zostali o nim prawidłowo powiadomieni
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców otwiera Przewodniczący
Zarządu Osiedla i przewodniczy jego obradom. Ogólne
Zebranie Mieszkańców może wybrać inną osobę na
przewodniczącego zebrania.
3. Porządek obrad ustala Zarząd Osiedla w uzgodnieniu z
Przewodniczącym Zarządu Osiedla. W porządku obrad
każdego zebrania powinno znajdować się sprawozdanie
z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego.
4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony
na wniosek każdego członka Ogólnego Zebrania Mieszkańców, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem
dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad
ustalonego zgodnie z ust. 3.
5. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu Osiedla jest
zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu. W przypadku powstania trudności Przewodniczący Zarządu winien zwrócić się do Burmistrza o
pomoc.
§ 12
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest upoważnione do
przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwał
w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców osiedla.
2. W przypadku braku określonego w ust. 1 kworum następne zebranie odbywa się po upływie 30 minut, bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, tzn.
liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bierze się
pod uwagę.
4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
5. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców podpisuje
Przewodniczący Zarządu Osiedla.
6. Przebieg obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców jest
protokołowany. Protokołowanie wypowiedzi nie mających istotnego znaczenia lub głosów nieformalnych
może być pominięte na polecenie przewodniczącego
zebrania. W tym wypadku w protokole zamieszcza się

jedynie adnotację o pominięciu zapisu wypowiedzi lub
głosu.
§ 13
1. Protokół z Ogólnego Zebrania Mieszkańców powinien
zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę i termin zebrania,
2) załączoną listę osób obecnych na zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
3) wybór sekretarza zebrania,
4) nazwiska zaproszonych gości i oznaczenie ich stanowisk,
5) stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniego
zebrania,
6) zatwierdzony porządek obrad,
7) sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla z
realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
8) przebieg obrad, skrócony opis przemówień i dyskusji,
9) podjęte uchwały i wnioski, przy czym w sprawach
poddawanych pod głosowanie winien być ujęty
zapis o liczbie głosów oddanych „za”, „przeciw” i
„wstrzymujących się”,
10) podpis przewodniczącego zebrania i sekretarza.
2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały
arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem
każdego roku kalendarzowego.
3. Oryginał protokołu wraz z listą obecności, podjęte
uchwały i wnioski oraz opinie Przewodniczący Zarządu
Osiedla przekazuje Burmistrzowi nie później niż 7 dni
po dniu odbyciu zebrania.
4. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały
Burmistrz przekazuje zainteresowanym komórkom i
jednostkom organizacyjnym.
5. Każdy mieszkaniec osiedla ma prawo wglądu do protokołu oraz sporządzania z niego notatek oraz wyciągów.
Przewodniczący Zarządu i Zarząd Osiedla
§ 14
1. Przewodniczący Zarządu Osiedla pełni swoją funkcję
społecznie.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu Osiedla
należy:
1) reprezentowanie Osiedla na zewnątrz,
2) zwoływanie Ogólnych Zebrań Mieszkańców,
3) zwoływanie posiedzeń Zarządu Osiedla i przewodniczenie im,
4) wykonywanie uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców, Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,
5) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej bez prawa
udziału w głosowaniu,
6) prawo zgłaszania na sesjach Rady Miejskiej wniosków w imieniu Ogólnego Zebrania Mieszkańców,
7) uczestniczenie w naradach przewodniczących zarządów i sołtysów zwoływanych okresowo przez
Burmistrza,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadań z zakresu administracji publicznej,
9) wykonywanie czynności zarządu, administracji
i gospodarki składnikami mienia oraz środkami
finansowymi, które gmina przekazała osiedlu do
korzystania i akceptowanie dokumentów z tym
związanych,
10) informowanie mieszkańców osiedla w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach istotnych
dla gminy i osiedla,

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 119

3.

4.

5.
6.
7.

Poz. 2398

— 13199 —

11) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdania z działalności swojej i Zarządu Osiedla,
12) potwierdzanie okoliczności, których - przy załatwianiu spraw przez mieszkańców - wymagają przepisy
prawa lub zwróci się o to organ gminy,
13) opiniowanie w uzasadnionych przypadkach – na
wniosek zainteresowanych mieszkańców podań
kierowanych do Burmistrza,
14) wykonywanie innych zadań należących do Przewodniczącego Zarządu z mocy ogól nie obowiązujących
przepisów m.in. w zakresie obronności i ochrony
przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków
i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz
usuwanie ich skutków,
15) prowadzenie dokumentacji osiedla przy pomocy
technicznej i finansowej gminy.
Przewodniczącemu Zarządu Osiedla przysługuje zwrot
kosztów podróży służbowej i dieta wypłacana z budżetu
gminy na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.
Członek zarządu osiedla wybrany przez Zarząd wykonuje czynności inkasenta podatków i opłat lokalnych
na podstawie uchwały Rady Miejskiej, bez zawierania
umowy cywilno-prawnej.
Przy wykonywaniu swoich obowiązków Przewodniczący
Zarządu Osiedla korzysta z ochrony prawnej, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.
Przewodniczący Zarządu Osiedla posługuje się pieczęcią. Wzór pieczęci ustala Burmistrz.
Wyposażenie w niezbędne środki i materiały biurowe
tablice ogłoszeń, pieczęcie itp. zapewnia Urząd Miejski
ze środków budżetu gminy.
§ 15

1. W skład Zarządu Osiedla wchodzi od trzech do siedmiu
osób.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców ustala liczbę członków
Zarządu Osiedla z uwzględnieniem ust. 1.
3. Zarząd Osiedla działa kolegialnie.
4. Zarząd Osiedla:
1) wspomaga Przewodniczącego Zarządu w prowadzeniu i załatwianiu spraw osiedla,
2) podejmuje inicjatywy dotyczące przedsięwzięć służących rozwojowi osiedla,
3) opracowuje i przedkłada na Ogólnym Zebraniu
Mieszkańców projekty uchwał zebrania, w szczególności rocznego planu finansowo-rzeczowego, zasad
korzystania z mienia,
4) organizuje wykonanie uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców.
5. Z posiedzenia Zarządu Osiedla sporządza się protokół,
który podpisują obecni członkowie Zarządu Osiedla.
Wybory i odwołanie Przewodniczącego Zarządu
i członków Zarządu Osiedla
§ 16
1. Wybory Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Nie można kandydować równocześnie na Przewodniczącego Zarządu i na członka Zarządu Osiedla.
§ 17
1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla ma każdy
obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów
kończy 18 lat i stale zamieszkuje na terenie osiedla z

zamiarem stałego pobytu.
2. Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania na terenie
osiedla stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu.
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem
sądowym.
4. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
§ 18
1. Wybór Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla odbywa się na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców dla wyboru Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla zwołuje
Burmistrz. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę
zebrania oraz proponuje porządek zebrania.
3. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu Ogólnego
Zebrania Mieszkańców, na którym ma być przeprowadzony wybór Przewodniczącego Zarządu i członków
Zarządu Osiedla podaje się do wiadomości mieszkańców osiedla co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania.
4. Wybór Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla na nową kadencję zarządza Burmistrz nie później niż 6 miesięcy od dnia upływu kadencji Rady Miejskiej. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów
przed upływem kadencji Przewodniczącego i Zarządu
Osiedla wybory zarządza Burmistrz i przeprowadza się
jew ciągu 30 dni od wystąpienia przyczyny.
5. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na
podstawie spisu wyborców sporządzonego według
ustaleń § 7 ust. 2.
6. Spis sporządza się w Urzędzie, najpóźniej w 7 dniu
przed dniem wyborów.
7. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca,
datę urodzenia, numer ewidencyjny Pesel oraz adres
zamieszkania wyborcy.
8. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie.
9. Burmistrz powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty
o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie
jego udostępnienia.
10. Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być
wnoszone reklamacje.
11. Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w
terminie 3 dniu od daty jej wniesienia.
12. W dniu wyborów organ ewidencji ludności Urzędu
przekazuje spis wyborców wyznaczonemu Zarządzeniem Burmistrza opiekunowi osiedla. Po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej opiekun osiedla
przekazuje spis wyborców jej przewodniczącemu.
§ 19
1. Wybory Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie
trzech osób wybrana spośród obecnych na zebraniu
osób. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być
osoba kandydująca na Przewodniczącego Zarządu lub
członka Zarządu Osiedla.
2. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny,
zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii
lub stopniu kandydata na Przewodniczącego Zarządu
lub członka Zarządu Osiedla, jak również osoba pozo-
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stająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w wyborach do Zarządu
Osiedla.
4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu
jawnym.
5. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali
największą liczbę głosów. Komisja wybiera ze swego
grona jej przewodniczącego.
6. Przewodniczącym Ogólnego Zebrania Mieszkańców
zwołanego dla wyboru Przewodniczącego Zarządu
Osiedla i Zarządu Osiedla do czasu wyboru Przewodniczącego Zarządu, jest zwołujący Zebranie lub osoba
upoważniona.
§ 20
1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego
Zarządu i Zarządu Osiedla,
2) przeprowadzenie głosowania (przygotowanie kart do
głosowania, czuwanie nadpoprawnością i tajnością
głosowania),
3) ustalenie wyników głosowania,
4) ogłoszenie wyników głosowania,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
2. Protokół o wynikach wyborów podpisuje przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący
zebrania.
3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania.
§ 21
1. Zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania
wyboru Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla przeprowadza się oddzielnie. W pierwszej
kolejności wybierasię Przewodniczącego Zarządu, a
następnie członków Zarządu Osiedla w liczbie określonej przez zebranie,, zgodnie z § 15ust. 1 niniejszego
statutu.
2. Kandydatów do Zarządu Osiedla zgłasza Przewodniczący Zarządu i Ogólne ZebranieMieszkańców spośród
mieszkańców obecnych na zebraniu.
3. Kandydatem na Przewodniczącego Zarządu i członka Zarządu Osiedla nie może być osoba skazana za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z chęci
zysku.
4. W lokalu zebrania wydziela się miejsca zapewniające
tajność głosowania, w liczbie umożliwiającej uczestnikom zebrania swobodne korzystanie z nich.
5. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza,
czy urna do głosowania jest pusta, po czym zamyka
ją i opieczętowuje pieczęcią Urzędu oraz ustala liczbę
otrzymanych kart do głosowania.
6. W razie powzięcia wątpliwości co do tożsamości wyborcy Komisja Skrutacyjna przy wydawaniu kart do
głosowania, może zażądać okazania dokumentu ze
zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
7. Przed przystąpieniem go głosowania uczestnik zebrania okazuje komisji dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
8. Uczestnik zebrania nie wpisany do spisu wyborców
zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż
stale zamieszkuje na terenie osiedla.
9. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty do
głosowania własnym podpisem w rubryce spisu na
to przeznaczonej.
10. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu Miejskiego.

11. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje
się do miejsca zapewniającego tajność głosowania,
znajdującego się w lokalu wyborczym.
12. Na karcie do głosowania kandydaci są umieszczeni
w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się
w ten sposób, że:
1) W wyborach przewodniczącego zarządu:
a) przy zgłoszeniu tylko jednego kandydata głosujący odpowiada na pytanie „Czy jesteś za
wyborem …… na przewodniczącego zarządu
osiedla nr ……. i stawia znak „x” w odpowiedniej
kratce oznaczonej słowami „tak” lub „ nie”. Postawienie znaku „x” w obu kratkach jednocześnie
lub niepostawienie znaku ”x” w żadnej z kratek
powoduje nieważność głosu.
b) przy zgłoszeniu kilku kandydatów glosujący stawia znak „x” w kratce przy nazwisku kandydata,
na którego głosuje. Postawienie znaków „x’ w
kratce obok nazwiska dwóch lub większej liczby
kandydatów, lub niepostawienie żadnego znaku
„x” w kratce obok nazwiska kandydata - powoduje nieważność głosu.
2) W wyborach do Zarządu Osiedla głosujący stawia
znak „X” w kratce obok nazwisk tylu kandydatów,
ilu jest wybieranych do Zarządu Osiedla. Postawienie większej liczby znaków „x” niż określona w
§ 15 ust. 2, lub nie postawienie żadnego znaku „
x” w kratce obok nazwisk kandydatów powoduje
nieważność głosów.
13. Nieważne są głosy na kartkach:
1) całkowicie przedartych,
2) innych niż ustalone w ust. 9.
14. Za wybranego na Przewodniczącego Zarządu Osiedla
uważa się tego kandydata, który uzyskał największą
liczbę ważnie oddanych głosów.,W przypadku uzyskania przez kandydatów na przewodniczącego zarządu
jednakowej liczby głosów, głosowanie powtarza się,
aż do skutku.
15. Za wybranych na członków Zarządu Osiedla uważa
się tych, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
ważnie oddanych głosów. W przypadku równej liczby
głosów – spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, a łączna liczba tychże
kandydatów jest większa niż określona w § 15 ust. 2
– głosowanie powtarza się do skutku, umieszczając na
kartach do glosowania nazwiska i imiona kandydatów
z równą liczbą głosów.
§ 22
1. Przewodniczący Zarządu i członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Ogólnym
Zebraniem Mieszkańców i mogą być odwołani przed
upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków wynikających ze statutu. Głosowanie w sprawie
odwołania Przewodniczącego Zarządu Osiedla nie może
odbywać się częściej niż raz na 6 miesięcy.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców może odwołać Przewodniczącego Zarządu i Zarząd Osiedla z powodu nie
uzyskania absolutorium.
3. Uchwała w sprawie absolutorium jest podejmowana na
pierwszym Ogólnym Zebraniu Mieszkańców po zakończeniu roku budżetowego, nie później jednak niż do dnia
31 marca roku następującego po roku budżetowym.
4. Uzasadniony pisemny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu, Zarządu Osiedla lub poszczególnych
jej członków składa na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców:
1) co najmniej 1/5 mieszkańców osiedla,
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2) Burmistrz.
5. Uchwała w sprawie odwołania z pełnionej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego w
głosowaniu tajnym przez co najmniej 1/5 mieszkańców
osiedla uprawnionych do głosowania i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych
głosów. W przypadku odwołania nie ma zastosowania
przepis art. 13 ust. 2 niniejszego statutu.
6. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza,
że przechodzi uchwała, która uzyskała co najmniej jeden
głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych
głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się.
§ 23
1. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Zarządu lub
członka Zarządu Osiedla następuje wskutek:
1) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego
wyroku sądu,
2) śmierci,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
2. Przewodniczący Zarządu lub członek Zarządu Osiedla
może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji w toku kadencji. Ogólne Zebranie Mieszkańców przyjmuje rezygnację
w głosowaniu jawnym.
§ 24
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Przewodniczącego Zarządu lub wszystkich członków Zarządu Osiedla
z pełnionych funkcji – Burmistrz w terminie jednego
miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad
określonych w § § 17 – 22.
3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Zarządu Osiedla przeprowadza Przewodniczący Zarządu,
informując o tym Burmistrza.
4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
IV. MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA OSIEDLA
§ 25
1. Osiedle zarządza i korzysta z mienia gminnego przekazanego mu przez Gminę na mocy uchwały Rady
Miejskiej.
2. Zasady korzystania z mienia i podejmowanie decyzji w
zakresie zwykłego zarządu tym mieniem ustala Ogólne
Zebranie Mieszkańców.
3. W zakresie zwykłego zarządu mieniem osiedle:
1) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym poprzez
dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i
remontów,
2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją
mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem i może
pobierać dochody,
4) może prowadzić działalność gospodarczą z użyciem
mienia, którym zarządza, w zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej,
5) może oddawać w najem, dzierżawę lub do innego
korzystania lokale, obiekty, grunty po uprzednim
pisemnym uzgodnieniu z Burmistrzem zasad i warunków tych czynności,
6) może zawierać umowy z osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadają-

cymi osobowości prawnej w zakresie określonym w
pkt 1 - 5.
§ 26
1. Dochody osiedla stanowią:
1) środki wydzielone corocznie w budżecie gminy na
realizację zadań osiedla,
2) przychody własne osiedla pochodzące z wpływów z
działalności i posiadania mienia komunalnego,
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,
4) saldo środków z roku ubiegłego.
2. Fundusze osiedla gromadzone są na rachunku bankowym, którym dysponują Przewodniczący Zarządu i
jeden członek Zarządu Osiedla.
§ 27
1. Podstawą gospodarki finansowej i rzeczowej osiedla
jest uchwalony przez Ogólne Zebranie Mieszkańców
plan finansowo-rzeczowy obejmujący plan wszystkich
dochodów i wydatków osiedla.
2. Plan finansowo-rzeczowy na rok budżetowy Ogólne
Zebranie Mieszkańców uchwala najpóźniej w terminie
30 dni od daty uchwalenia budżetu gminy.
3. Środki finansowe osiedla mogą być przeznaczone w
szczególności na:
1) dofinansowanie czynów społecznych,
2) wyposażenie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w
zarząd,
4) wydatki związane z utrzymaniem lokali, działalnością
organów osiedla i obsługą techniczno-kancelaryjną
oraz finansową.
4. Zmiany w planie rzeczowo-finansowym mogą być
dokonywane przez Ogólne Zebranie Mieszkańców.
5. Księgowość dochodów i wydatków osiedla prowadzi
według obowiązujących przepisówWydział Finansowy
Urzędu Miejskiego w Miastku.
§ 28
1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiadają
Przewodniczący Zarządu i Zarząd Osiedla. Działalność w
tym zakresie podlega ocenie Ogólnego Zebrania Mieszkańców po zaopiniowaniu przez Skarbnika Miastka.
2. Nie przyjęcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwołaniem tych organów.
V. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA
§ 29
1. Nadzór nad osiedlem sprawuje Rada Miejska, a także
Burmistrz, którego uprawnienia nadzorcze nad osiedlem mają charakter pomocniczy i nie oznaczają prawa
do bezpośredniej ingerencji w działalność osiedla.
2. Nadzór nad działalnością osiedla polega na:
1) rozpatrywaniu przez Radę Miejską, a także Burmistrza
sprawozdań, przynajmniej raz w roku, z działalności
osiedla w sferze zarządzania majątkiem komunalnym, sprawozdań z wykonania przez osiedle zadań
przekazanych mu przez gminę i realizacji planu
finansowego osiedla, a przynajmniej raz w kadencji
– z pozostałych zadań,
2) lustracji osiedla w obecności Przewodniczącego Zarządu oraz fakultatywnie członków Zarządu Osiedla
– co najmniej raz w kadencji.
3. Kontrolę nad działalnością osiedla sprawuje Burmistrz.
4. Burmistrz i wyznaczeni przez niego pracownicy, mają
prawo żądania okazania niezbędnej dokumentacji
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osiedla i informacji dotyczącej jego funkcjonowania.
VI. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 30
		 Zmiany niniejszego statutu może dokonać Rada Miejska
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osiedla.
§ 31
		 Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla
przepisów gminnych.
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 74/VI/2011
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 8 lipca 2011 roku
STATUT OSIEDLA Nr 4 w MIASTKU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Osiedle jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi osiedlami i sołectwami tworzą
wspólnotę samorządową Gminy Miastko.
2. Osiedle Nr 4 w Miastku zostało utworzone uchwałą
Nr 42/VI/94 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 25
listopada 1994r. w sprawie podziału miasta Miastko na
osiedla.
3. Statut osiedla reguluje organizację i zadania osiedla.
4. Teren działania Osiedla Nr 4 w Miastku obejmuje ulice:
Koszalińska, Osiedle Niepodległości, Ogrodowa, Młodzieżowa, Dworcowa, Jeziorna, Wrzosowa.
§2
		 Osiedle działa na podstawie przepisów prawa, a w
szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy Miastko,
3) niniejszego Statutu.
§3
		 lekroć w statucie jest mowa o:
1) „Osiedlu” - należy przez to rozumieć „Osiedle Nr 4 w
Miastku”,
2) „Gminie” – należy przez to rozumieć „Gminę Miastko”,
3) „Radzie” – należy przez to rozumieć „Radę Miejską w
Miastku”,
4) „Burmistrzu” – należy przez to rozumieć „Burmistrza
Miastka”,
5) „Zebraniu” – należy przez to rozumieć „Ogólne Zebranie Mieszkańców”,
6) „ustawie” – należy przez to rozumieć „ustawę z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym”.
II. ZADANIA OSIEDLA
§4
1. Do zakresu działania osiedla należą wszystkie sprawy
istotne dla funkcjonowania osiedla nie zastrzeżone ustawami bądź innymi aktami prawnymi na rzecz innych
podmiotów, a w szczególności dla organów gminy.
2. Do kompetencji i zadań osiedla należy w szczególności:
1) współudział wraz z gminą i z organizacjami pozarzą-

dowymi w inicjowaniu, organizowaniu, finansowaniu i realizowaniu inwestycji komunalnych na terenie
osiedla,
2) zarządzanie powierzonym mu przez gminę mieniem
komunalnym, korzystanie z tego mienia i rozporządzanie przychodami z tego źródła,
3) inicjowanie i współudział w realizowaniu przedsięwzięć w zakresie sportu, rekreacji, kultury, oświaty
i edukacji, a także związanych z integracją europejską,
4) prowadzenie gospodarki finansowej osiedla w ramach budżetu gminy,
5) występowanie do Rady Miejskiej i Burmistrza z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi, finansowymi,
przyznawania zasiłków socjalnych, rzeczowych i finansowych dla mieszkańców potrzebujących pomocy i opiniowanie wniosków w sprawach planowania
i zagospodarowania przestrzennego, w sprawach
wywłaszczania nieruchomości na cele publiczne
oraz obniżania stawek podatków i opłat lokalnych
w przewidzianych zakresach ustawowych,
6) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w
sprawie łączenia, podziału i znoszenia osiedli.
3. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć osiedle może
nawiązać współpracę z sąsiednimi osiedlami i sołectwami zawierając porozumienia określające zakres i
sposób wykonania wspólnych zadań oraz podejmować
wspólne uchwały.
III. ORGANY OSIEDLA
§5
1. Organami osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców jako organ uchwałodawczy,
2) Zarząd Osiedla jako organ wykonawczy.
2. Na czele Zarządu Osiedla stoi Przewodniczący.
3. Kadencja organu wykonawczego i Przewodniczącego
Zarządu Osiedla trwa cztery lata, licząc od daty ich
wyborów i kończy się wraz z upływem kadencji Rady
Miejskiej.
4. Po upływie kadencji Przewodniczący Zarządu i Zarząd
Osiedla pełnią swoje funkcje do czasu wyborów nowych
organów osiedla, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od
upływu kadencji Rady Miejskiej.
5. Ogólne Zebranie Mieszkańców może postanowić o
potrzebie wyboru komisji rewizyjnej, jako swoim organie kontroli wewnętrznej oraz powoływaniu innych
doraźnych komisji lub komitetów, określając ich zakres
działania.
Ogólne Zebranie Mieszkańców
§6
1. Członkami Ogólnego Zebrania Mieszkańców są stali
mieszkańcy osiedla (tj. osoby, które nie tylko posiadają
stałe zameldowanie na terenie osiedla, a także przebywające z zamiarem stałego pobytu), posiadający czynne
prawo wyborcze.
2. Uprawnionych do głosowania na Ogólnym Zebraniu
Mieszkańców ustala się na podstawie danych uzyskanych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego. oraz
oświadczeń stałych mieszkańców osiedla nie ujętych
w ewidencji.
3. W przypadku, gdy Przewodniczący Ogólnego Zebrania
Mieszkańców poweźmie wątpliwość, czy dana osoba
przybyła na zebranie jest uprawniona do brania w nim
udziału, może żądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień.
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4. W przypadkach określonych w ust. 3 ostateczną decyzję
podejmuje przewodniczący zebrania po wysłuchaniu
zainteresowanych stron.
§7
1. Kompetencje uchwałodawcze Ogólnego Zebrania
Mieszkańców obejmują kompetencje stanowiące i
opiniodawcze.
2. Do kompetencji stanowiących Ogólnego Zebrania
Mieszkańców należy podejmowanie uchwał w sprawach:
1) wyboru i odwołania Przewodniczącego Zarządu
Osiedla, Zarządu Osiedla lub poszczególnych jego
członków,
2) zarządu mieniem komunalnym przekazanym osiedlu
w zarządzanie oraz wykorzystania dochodów z tego
mienia,
3) ustalania potrzeb osiedla i zgłaszanie ich do projektu budżetu gminy w terminie określonym uchwałą
Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania
budżetu,
4) decydowania o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców osiedla wspólnych prac
społecznie użytecznych,
5) wystąpienia do Burmistrza o wykonanie przez osiedle
niektórych zadań własnych gminy na obszarze osiedla,
6) rocznych planów rzeczowo-finansowych osiedla i
kontrola jego realizacji,
7) rozpatrywania rocznych sprawozdań z pracy Zarządu
Osiedla,
8) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami osiedla
w sprawach o dużym znaczeniu dla mieszkańców
osiedla, po wyborze formy i określeniu zasad, w
jakich będzie ona przeprowadzona.
3. Do kompetencji opiniodawczych Ogólnego Zebrania
Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a
w szczególności:
1) planu zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji,
2) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części
dotyczącej osiedla,
3) przepisów prawa miejscowego.
§8
1. Burmistrz w miarę możliwości i posiadanych środków
zapewnia realizację uchwał Ogólnego Zebrania wniosków i postulatów, jeżeli nie naruszają interesów gminy,
są podjęte w trybie określonym w niniejszym statucie
i są zgodne z obowiązującymi przepisami. O sposobie
załatwienia uchwał i wniosków Burmistrz informuje
Przewodniczącego Zarządu Osiedla w terminie 30 dni
od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z zebrania.
2. W przypadku odmowy realizacji uchwał i wniosków
zebrania, a także braku odpowiedzi w ustalonym terminie – samorząd mieszkańców osiedla może wnieść
sprzeciw do Rady Miejskiej, gdy uzna, że istniejący stan
lub podjęte rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy
mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać opis sprawy
i konkretne zarzuty.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla wnosi sprawę pod
obrady Rady, która uchwałą rozstrzyga sprawę.
§9
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane jest przez
Przewodniczącego Zarządu Osiedla z własnej inicjatywy, na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnio-

nych do udziału w zebraniu, na wniosek bądź polecenie
Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Termin i miejsce Ogólnego Zebrania Mieszkańców
ustala i podaje do wiadomości publicznej Przewodniczący Zarządu Osiedla najpóźniej w 7 dniu przed dniem
obrad zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać:
informację na czyj wniosek zebranie jest zwoływane,
dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania,
podanie proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał.
3. W przypadku zebrania zwołanego na wniosek Rady
Miejskiej, Burmistrza lub mieszkańców, termin obrad
zebrania wyznaczany jest nie później niż na 30 dzień od
daty złożenia wniosku.
4. W przypadku nie zwołania Ogólnego Zebrania Mieszkańców przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla w
terminie, o którym mowa w ust. 3 Ogólne Zebranie
Mieszkańców zwołuje Burmistrz w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
§ 10
1. Ogólne Zebrania Mieszkańców odbywają się w miarę
potrzeb, jednakże nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2. W zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i
urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot
obrad.
§ 11
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest ważne, gdy mieszkańcy osiedla zostali o nim prawidłowo powiadomieni
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców otwiera Przewodniczący
Zarządu Osiedla i przewodniczy jego obradom. Ogólne
Zebranie Mieszkańców może wybrać inną osobę na
przewodniczącego zebrania.
3. Porządek obrad ustala Zarząd Osiedla w uzgodnieniu z
Przewodniczącym Zarządu Osiedla. W porządku obrad
każdego zebrania powinno znajdować się sprawozdanie
z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego.
4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony
na wniosek każdego członka Ogólnego Zebrania Mieszkańców, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem
dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad
ustalonego zgodnie z ust. 3.
5. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu Osiedla jest
zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu. W przypadku powstania trudności Przewodniczący Zarządu winien zwrócić się do Burmistrza o
pomoc.
§ 12
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest upoważnione do
przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwał
w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców osiedla.
2. W przypadku braku określonego w ust. 1 kworum następne zebranie odbywa się po upływie 30 minut, bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, tzn.
liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bierze się
pod uwagę.
4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
5. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców podpisuje
Przewodniczący Zarządu Osiedla.
6. Przebieg obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców jest
protokołowany. Protokołowanie wypowiedzi nie ma-
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jących istotnego znaczenia lub głosów nieformalnych
może być pominięte na polecenie przewodniczącego
zebrania. W tym wypadku w protokole zamieszcza się
jedynie adnotację o pominięciu zapisu wypowiedzi lub
głosu.
§ 13
1. Protokół z Ogólnego Zebrania Mieszkańców powinien
zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę i termin zebrania,
2) załączoną listę osób obecnych na zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
3) wybór sekretarza zebrania,
4) nazwiska zaproszonych gości i oznaczenie ich stanowisk,
5) stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniego
zebrania,
6) zatwierdzony porządek obrad,
7) sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla z
realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
8) przebieg obrad, skrócony opis przemówień i dyskusji,
9) podjęte uchwały i wnioski, przy czym w sprawach
poddawanych pod głosowanie winien być ujęty
zapis o liczbie głosów oddanych „za”, „przeciw” i
„wstrzymujących się”,
10) podpis przewodniczącego zebrania i sekretarza.
2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały
arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem
każdego roku kalendarzowego.
3. Oryginał protokołu wraz z listą obecności, podjęte
uchwały i wnioski oraz opinie Przewodniczący Zarządu
Osiedla przekazuje Burmistrzowi nie później niż 7 dni
po dniu odbyciu zebrania.
4. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały
Burmistrz przekazuje zainteresowanym komórkom i
jednostkom organizacyjnym.
5. Każdy mieszkaniec osiedla ma prawo wglądu do protokołu oraz sporządzania z niego notatek oraz wyciągów.
Przewodniczący Zarządu i Zarząd Osiedla
§ 14
1. Przewodniczący Zarządu Osiedla pełni swoją funkcję
społecznie.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu Osiedla
należy:
1) reprezentowanie Osiedla na zewnątrz,
2) zwoływanie Ogólnych Zebrań Mieszkańców,
3) zwoływanie posiedzeń Zarządu Osiedla i przewodniczenie im,
4) wykonywanie uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców, Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,
5) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej bez prawa
udziału w głosowaniu,
6) prawo zgłaszania na sesjach Rady Miejskiej wniosków w imieniu Ogólnego Zebrania Mieszkańców,
7) uczestniczenie w naradach przewodniczących zarządów i sołtysów zwoływanych okresowo przez
Burmistrza,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadań z zakresu administracji publicznej,
9) wykonywanie czynności zarządu, administracji i gospodarki składnikami mienia oraz środkami finansowymi, które gmina przekazała osiedlu do korzystania
i akceptowanie dokumentów z tym związanych,

3.
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10) informowanie mieszkańców osiedla w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach istotnych
dla gminy i osiedla,
11) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdania z działalności swojej i Zarządu Osiedla,
12) potwierdzanie okoliczności, których - przy załatwianiu spraw przez mieszkańców - wymagają przepisy
prawa lub zwróci się o to organ gminy,
13) opiniowanie w uzasadnionych przypadkach – na
wniosek zainteresowanych mieszkańców podań
kierowanych do Burmistrza,
14) wykonywanie innych zadań należących do Przewodniczącego Zarządu z mocy ogól nie obowiązujących
przepisów m.in. w zakresie obronności i ochrony
przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków
i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz
usuwanie ich skutków,
15) prowadzenie dokumentacji osiedla przy pomocy
technicznej i finansowej gminy.
Przewodniczącemu Zarządu Osiedla przysługuje zwrot
kosztów podróży służbowej i dieta wypłacana z budżetu
gminy na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.
Członek zarządu osiedla wybrany przez Zarząd wykonuje czynności inkasenta podatków i opłat lokalnych
na podstawie uchwały Rady Miejskiej, bez zawierania
umowy cywilno-prawnej.
Przy wykonywaniu swoich obowiązków Przewodniczący
Zarządu Osiedla korzysta z ochrony prawnej, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.
Przewodniczący Zarządu Osiedla posługuje się pieczęcią. Wzór pieczęci ustala Burmistrz.
Wyposażenie w niezbędne środki i materiały biurowe
tablice ogłoszeń, pieczęcie itp. zapewnia Urząd Miejski
ze środków budżetu gminy.
§ 15

1. W skład Zarządu Osiedla wchodzi od trzech do siedmiu
osób.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców ustala liczbę członków
Zarządu Osiedla z uwzględnieniem ust. 1.
3. Zarząd Osiedla działa kolegialnie.
4. Zarząd Osiedla:
1) wspomaga Przewodniczącego Zarządu w prowadzeniu i załatwianiu spraw osiedla,
2) podejmuje inicjatywy dotyczące przedsięwzięć służących rozwojowi osiedla,
3) opracowuje i przedkłada na Ogólnym Zebraniu
Mieszkańców projekty uchwał zebrania, w szczególności rocznego planu finansowo-rzeczowego, zasad
korzystania z mienia,
4) organizuje wykonanie uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców.
5. Z posiedzenia Zarządu Osiedla sporządza się protokół,
który podpisują obecni członkowie Zarządu Osiedla.
Wybory i odwołanie Przewodniczącego Zarządu
i członków Zarządu Osiedla
§ 16
1. Wybory Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Nie można kandydować równocześnie na Przewodniczącego Zarządu i na członka Zarządu Osiedla.
§ 17
1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Przewodni-
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czącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla ma każdy
obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów
kończy 18 lat i stale zamieszkuje na terenie osiedla z
zamiarem stałego pobytu.
2. Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania na terenie
osiedla stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu.
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem
sądowym.
4. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
§ 18
1. Wybór Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla odbywa się na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców dla wyboru Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla zwołuje
Burmistrz. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę
zebrania oraz proponuje porządek zebrania.
3. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu Ogólnego
Zebrania Mieszkańców, na którym ma być przeprowadzony wybór Przewodniczącego Zarządu i członków
Zarządu Osiedla podaje się do wiadomości mieszkańców osiedla co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania.
4. Wybór Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla na nową kadencję zarządza Burmistrz nie później niż 6 miesięcy od dnia upływu kadencji Rady Miejskiej. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów
przed upływem kadencji Przewodniczącego i Zarządu
Osiedla wybory zarządza Burmistrz i przeprowadza się
jew ciągu 30 dni od wystąpienia przyczyny.
5. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na
podstawie spisu wyborców sporządzonego według
ustaleń § 7 ust. 2.
6. Spis sporządza się w Urzędzie, najpóźniej w 7 dniu
przed dniem wyborów.
7. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca,
datę urodzenia, numer ewidencyjny Pesel oraz adres
zamieszkania wyborcy.
8. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie.
9. Burmistrz powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty
o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie
jego udostępnienia.
10. Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być
wnoszone reklamacje.
11. Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w
terminie 3 dniu od daty jej wniesienia.
12. W dniu wyborów organ ewidencji ludności Urzędu
przekazuje spis wyborców wyznaczonemu Zarządzeniem Burmistrza opiekunowi osiedla. Po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej opiekun osiedla
przekazuje spis wyborców jej przewodniczącemu.
§ 19
1. Wybory Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie
trzech osób wybrana spośród obecnych na zebraniu
osób. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być
osoba kandydująca na Przewodniczącego Zarządu lub
członka Zarządu Osiedla.
2. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny,
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zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii
lub stopniu kandydata na Przewodniczącego Zarządu
lub członka Zarządu Osiedla, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się w wyborach do Zarządu
Osiedla.
Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu
jawnym.
Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali
największą liczbę głosów. Komisja wybiera ze swego
grona jej przewodniczącego.
Przewodniczącym Ogólnego Zebrania Mieszkańców
zwołanego dla wyboru Przewodniczącego Zarządu
Osiedla i Zarządu Osiedla do czasu wyboru Przewodniczącego Zarządu, jest zwołujący Zebranie lub osoba
upoważniona.
§ 20

1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego
Zarządu i Zarządu Osiedla,
2) przeprowadzenie głosowania (przygotowanie kart do
głosowania, czuwanie nadpoprawnością i tajnością
głosowania),
3) ustalenie wyników głosowania,
4) ogłoszenie wyników głosowania,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
2. Protokół o wynikach wyborów podpisuje przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący
zebrania.
3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania.
§ 21
1. Zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania
wyboru Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla przeprowadza się oddzielnie. W pierwszej
kolejności wybierasię Przewodniczącego Zarządu, a
następnie członków Zarządu Osiedla w liczbie określonej przez zebranie,, zgodnie z § 15ust. 1 niniejszego
statutu.
2. Kandydatów do Zarządu Osiedla zgłasza Przewodniczący Zarządu i Ogólne ZebranieMieszkańców spośród
mieszkańców obecnych na zebraniu.
3. Kandydatem na Przewodniczącego Zarządu i członka Zarządu Osiedla nie może być osoba skazana za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z chęci
zysku.
4. W lokalu zebrania wydziela się miejsca zapewniające
tajność głosowania, w liczbie umożliwiającej uczestnikom zebrania swobodne korzystanie z nich.
5. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza,
czy urna do głosowania jest pusta, po czym zamyka
ją i opieczętowuje pieczęcią Urzędu oraz ustala liczbę
otrzymanych kart do głosowania.
6. W razie powzięcia wątpliwości co do tożsamości wyborcy Komisja Skrutacyjna przy wydawaniu kart do
głosowania, może zażądać okazania dokumentu ze
zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
7. Przed przystąpieniem go głosowania uczestnik zebrania okazuje komisji dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
8. Uczestnik zebrania nie wpisany do spisu wyborców
zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż
stale zamieszkuje na terenie osiedla.
9. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty do
głosowania własnym podpisem w rubryce spisu na
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to przeznaczonej.
10. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu Miejskiego.
11. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje
się do miejsca zapewniającego tajność głosowania,
znajdującego się w lokalu wyborczym.
12. Na karcie do głosowania kandydaci są umieszczeni
w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się
w ten sposób, że:
1) W wyborach przewodniczącego zarządu:
a) przy zgłoszeniu tylko jednego kandydata głosujący odpowiada na pytanie „Czy jesteś za
wyborem …… na przewodniczącego zarządu
osiedla nr ……. i stawia znak „x” w odpowiedniej
kratce oznaczonej słowami „tak” lub „ nie”. Postawienie znaku „x” w obu kratkach jednocześnie
lub niepostawienie znaku ”x” w żadnej z kratek
powoduje nieważność głosu.
b) przy zgłoszeniu kilku kandydatów glosujący stawia znak „x” w kratce przy nazwisku kandydata,
na którego głosuje. Postawienie znaków „x’ w
kratce obok nazwiska dwóch lub większej liczby
kandydatów, lub niepostawienie żadnego znaku
„x” w kratce obok nazwiska kandydata - powoduje nieważność głosu.
2) W wyborach do Zarządu Osiedla głosujący stawia
znak „X” w kratce obok nazwisk tylu kandydatów,
ilu jest wybieranych do Zarządu Osiedla. Postawienie większej liczby znaków „x” niż określona w
§ 15 ust. 2, lub nie postawienie żadnego znaku „
x” w kratce obok nazwisk kandydatów powoduje
nieważność głosów.
13. Nieważne są głosy na kartkach:
1) całkowicie przedartych,
2) innych niż ustalone w ust. 9.
14. Za wybranego na Przewodniczącego Zarządu Osiedla
uważa się tego kandydata, który uzyskał największą
liczbę ważnie oddanych głosów.,W przypadku uzyskania przez kandydatów na przewodniczącego zarządu
jednakowej liczby głosów, głosowanie powtarza się,
aż do skutku.
15. Za wybranych na członków Zarządu Osiedla uważa
się tych, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
ważnie oddanych głosów. W przypadku równej liczby
głosów – spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, a łączna liczba tychże
kandydatów jest większa niż określona w § 15 ust. 2
– głosowanie powtarza się do skutku, umieszczając na
kartach do glosowania nazwiska i imiona kandydatów
z równą liczbą głosów.
§ 22
1. Przewodniczący Zarządu i członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Ogólnym
Zebraniem Mieszkańców i mogą być odwołani przed
upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków wynikających ze statutu. Głosowanie w sprawie
odwołania Przewodniczącego Zarządu Osiedla nie może
odbywać się częściej niż raz na 6 miesięcy.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców może odwołać Przewodniczącego Zarządu i Zarząd Osiedla z powodu nie
uzyskania absolutorium.
3. Uchwała w sprawie absolutorium jest podejmowana na
pierwszym Ogólnym Zebraniu Mieszkańców po zakończeniu roku budżetowego, nie później jednak niż do dnia
31 marca roku następującego po roku budżetowym.
4. Uzasadniony pisemny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu, Zarządu Osiedla lub poszczególnych

jej członków składa na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców:
1) co najmniej 1/5 mieszkańców osiedla,
2) Burmistrz.
5. Uchwała w sprawie odwołania z pełnionej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego w
głosowaniu tajnym przez co najmniej 1/5 mieszkańców
osiedla uprawnionych do głosowania i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych
głosów. W przypadku odwołania nie ma zastosowania
przepis art. 13 ust. 2 niniejszego statutu.
6. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza,
że przechodzi uchwała, która uzyskała co najmniej jeden
głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych
głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się.
§ 23
1. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Zarządu lub
członka Zarządu Osiedla następuje wskutek:
1) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego
wyroku sądu,
2) śmierci,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
2. Przewodniczący Zarządu lub członek Zarządu Osiedla
może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji w toku kadencji. Ogólne Zebranie Mieszkańców przyjmuje rezygnację
w głosowaniu jawnym.
§ 24
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Przewodniczącego Zarządu lub wszystkich członków Zarządu Osiedla
z pełnionych funkcji – Burmistrz w terminie jednego
miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad
określonych w § § 17 – 22.
3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Zarządu Osiedla przeprowadza Przewodniczący Zarządu,
informując o tym Burmistrza.
4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
IV. MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA OSIEDLA
§ 25
1. Osiedle zarządza i korzysta z mienia gminnego przekazanego mu przez Gminę na mocy uchwały Rady
Miejskiej.
2. Zasady korzystania z mienia i podejmowanie decyzji w
zakresie zwykłego zarządu tym mieniem ustala Ogólne
Zebranie Mieszkańców.
3. W zakresie zwykłego zarządu mieniem osiedle:
1) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym poprzez
dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i
remontów,
2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją
mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem i może
pobierać dochody,
4) może prowadzić działalność gospodarczą z użyciem
mienia, którym zarządza, w zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej,
5) może oddawać w najem, dzierżawę lub do innego
korzystania lokale, obiekty, grunty po uprzednim
pisemnym uzgodnieniu z Burmistrzem zasad i warunków tych czynności,

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 119

Poz. 2398

— 13207 —

6) może zawierać umowy z osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej w zakresie określonym w
pkt 1 - 5.
§ 26
1. Dochody osiedla stanowią:
1) środki wydzielone corocznie w budżecie gminy na
realizację zadań osiedla,
2) przychody własne osiedla pochodzące z wpływów z
działalności i posiadania mienia komunalnego,
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,
4) saldo środków z roku ubiegłego.
2. Fundusze osiedla gromadzone są na rachunku bankowym, którym dysponują Przewodniczący Zarządu i
jeden członek Zarządu Osiedla.
§ 27
1. Podstawą gospodarki finansowej i rzeczowej osiedla
jest uchwalony przez Ogólne Zebranie Mieszkańców
plan finansowo-rzeczowy obejmujący plan wszystkich
dochodów i wydatków osiedla.
2. Plan finansowo-rzeczowy na rok budżetowy Ogólne
Zebranie Mieszkańców uchwala najpóźniej w terminie
30 dni od daty uchwalenia budżetu gminy.
3. Środki finansowe osiedla mogą być przeznaczone w
szczególności na:
1) dofinansowanie czynów społecznych,
2) wyposażenie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w
zarząd,
4) wydatki związane z utrzymaniem lokali, działalnością
organów osiedla i obsługą techniczno-kancelaryjną
oraz finansową.
4. Zmiany w planie rzeczowo-finansowym mogą być
dokonywane przez Ogólne Zebranie Mieszkańców.
5. Księgowość dochodów i wydatków osiedla prowadzi
według obowiązujących przepisówWydział Finansowy
Urzędu Miejskiego w Miastku.
§ 28
1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiadają
Przewodniczący Zarządu i Zarząd Osiedla. Działalność w
tym zakresie podlega ocenie Ogólnego Zebrania Mieszkańców po zaopiniowaniu przez Skarbnika Miastka.
2. Nie przyjęcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwołaniem tych organów.
V. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA
§ 29
1. Nadzór nad osiedlem sprawuje Rada Miejska, a także
Burmistrz, którego uprawnienia nadzorcze nad osiedlem mają charakter pomocniczy i nie oznaczają prawa
do bezpośredniej ingerencji w działalność osiedla.
2. Nadzór nad działalnością osiedla polega na:
1) rozpatrywaniu przez Radę Miejską, a także Burmistrza
sprawozdań, przynajmniej raz w roku, z działalności
osiedla w sferze zarządzania majątkiem komunalnym, sprawozdań z wykonania przez osiedle zadań
przekazanych mu przez gminę i realizacji planu
finansowego osiedla, a przynajmniej raz w kadencji
– z pozostałych zadań,
2) lustracji osiedla w obecności Przewodniczącego Zarządu oraz fakultatywnie członków Zarządu Osiedla
– co najmniej raz w kadencji.
3. Kontrolę nad działalnością osiedla sprawuje Burmistrz.

4. Burmistrz i wyznaczeni przez niego pracownicy, mają
prawo żądania okazania niezbędnej dokumentacji
osiedla i informacji dotyczącej jego funkcjonowania.
VI. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 30
		 Zmiany niniejszego statutu może dokonać Rada Miejska
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osiedla.
§ 31
		 Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla
przepisów gminnych.
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 74/VI/2011
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 8 lipca 2011 roku
STATUT OSIEDLA Nr 5 w MIASTKU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Osiedle jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi osiedlami i sołectwami tworzą
wspólnotę samorządową Gminy Miastko.
2. Osiedle Nr 5 w Miastku zostało utworzone uchwałą
Nr 42/VI/94 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 25
listopada 1994r. w sprawie podziału miasta Miastko na
osiedla.
3. Statut osiedla reguluje organizację i zadania osiedla.
4. Teren działania Osiedla Nr 5 w Miastku obejmuje ulice:
Generała S. Maczka, Podhalańska, Wielkopolska, Generała Sikorskiego, Małopolska, Kujawska, Śląska.
§2
		 Osiedle działa na podstawie przepisów prawa, a w
szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy Miastko,
3) niniejszego Statutu.
§3
		 lekroć w statucie jest mowa o:
1) „Osiedlu” - należy przez to rozumieć „Osiedle Nr 5 w
Miastku”,
2) „Gminie” – należy przez to rozumieć „Gminę Miastko”,
3) „Radzie” – należy przez to rozumieć „Radę Miejską w
Miastku”,
4) „Burmistrzu” – należy przez to rozumieć „Burmistrza
Miastka”,
5) „Zebraniu” – należy przez to rozumieć „Ogólne Zebranie Mieszkańców”,
6) „ustawie” – należy przez to rozumieć „ustawę z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym”.
II. ZADANIA OSIEDLA
§4
1. Do zakresu działania osiedla należą wszystkie sprawy
istotne dla funkcjonowania osiedla nie zastrzeżone ustawami bądź innymi aktami prawnymi na rzecz innych
podmiotów, a w szczególności dla organów gminy.
2. Do kompetencji i zadań osiedla należy w szczególności:
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1) współudział wraz z gminą i z organizacjami pozarządowymi w inicjowaniu, organizowaniu, finansowaniu i realizowaniu inwestycji komunalnych na terenie
osiedla,
2) zarządzanie powierzonym mu przez gminę mieniem
komunalnym, korzystanie z tego mienia i rozporządzanie przychodami z tego źródła,
3) inicjowanie i współudział w realizowaniu przedsięwzięć w zakresie sportu, rekreacji, kultury, oświaty
i edukacji, a także związanych z integracją europejską,
4) prowadzenie gospodarki finansowej osiedla w ramach budżetu gminy,
5) występowanie do Rady Miejskiej i Burmistrza z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi, finansowymi,
przyznawania zasiłków socjalnych, rzeczowych i finansowych dla mieszkańców potrzebujących pomocy i opiniowanie wniosków w sprawach planowania
i zagospodarowania przestrzennego, w sprawach
wywłaszczania nieruchomości na cele publiczne
oraz obniżania stawek podatków i opłat lokalnych
w przewidzianych zakresach ustawowych,
6) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w
sprawie łączenia, podziału i znoszenia osiedli.
3. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć osiedle może
nawiązać współpracę z sąsiednimi osiedlami i sołectwami zawierając porozumienia określające zakres i
sposób wykonania wspólnych zadań oraz podejmować
wspólne uchwały.
III. ORGANY OSIEDLA
§5
1. Organami osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców jako organ uchwałodawczy,
2) Zarząd Osiedla jako organ wykonawczy.
2. Na czele Zarządu Osiedla stoi Przewodniczący.
3. Kadencja organu wykonawczego i Przewodniczącego
Zarządu Osiedla trwa cztery lata, licząc od daty ich
wyborów i kończy się wraz z upływem kadencji Rady
Miejskiej.4. Po upływie kadencji Przewodniczący Zarządu i Zarząd
Osiedla pełnią swoje funkcje do czasu wyborów nowych
organów osiedla, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od
upływu kadencji Rady Miejskiej.
5. Ogólne Zebranie Mieszkańców może postanowić o
potrzebie wyboru komisji rewizyjnej, jako swoim organie kontroli wewnętrznej oraz powoływaniu innych
doraźnych komisji lub komitetów, określając ich zakres
działania.
Ogólne Zebranie Mieszkańców
§6
1. Członkami Ogólnego Zebrania Mieszkańców są stali
mieszkańcy osiedla (tj. osoby, które nie tylko posiadają
stałe zameldowanie na terenie osiedla, a także przebywające z zamiarem stałego pobytu), posiadający czynne
prawo wyborcze.
2. Uprawnionych do głosowania na Ogólnym Zebraniu
Mieszkańców ustala się na podstawie danych uzyskanych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego oraz
oświadczeń stałych mieszkańców osiedla nie ujętych
w ewidencji.
3. W przypadku, gdy Przewodniczący Ogólnego Zebrania
Mieszkańców poweźmie wątpliwość, czy dana osoba
przybyła na zebranie jest uprawniona do brania w nim

udziału, może żądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień.
4. W przypadkach określonych w ust. 3 ostateczną decyzję
podejmuje przewodniczący zebrania po wysłuchaniu
zainteresowanych stron.
§7
1. Kompetencje uchwałodawcze Ogólnego Zebrania
Mieszkańców obejmują kompetencje stanowiące i
opiniodawcze.
2. Do kompetencji stanowiących Ogólnego Zebrania
Mieszkańców należy podejmowanie uchwał w sprawach:
1) wyboru i odwołania Przewodniczącego Zarządu
Osiedla, Zarządu Osiedla lub poszczególnych jego
członków,
2) zarządu mieniem komunalnym przekazanym osiedlu
w zarządzanie oraz wykorzystania dochodów z tego
mienia,
3) ustalania potrzeb osiedla i zgłaszanie ich do projektu budżetu gminy w terminie określonym uchwałą
Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania
budżetu,
4) decydowania o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców osiedla wspólnych prac
społecznie użytecznych,
5) wystąpienia do Burmistrza o wykonanie przez osiedle
niektórych zadań własnych gminy na obszarze osiedla,
6) rocznych planów rzeczowo-finansowych osiedla i
kontrola jego realizacji,
7) rozpatrywania rocznych sprawozdań z pracy Zarządu
Osiedla,
8) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami osiedla
w sprawach o dużym znaczeniu dla mieszkańców
osiedla, po wyborze formy i określeniu zasad, w
jakich będzie ona przeprowadzona.
3. Do kompetencji opiniodawczych Ogólnego Zebrania
Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a
w szczególności:
1) planu zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji,
2) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części
dotyczącej osiedla,
3) przepisów prawa miejscowego.
§8
1. Burmistrz w miarę możliwości i posiadanych środków
zapewnia realizację uchwał Ogólnego Zebrania wniosków i postulatów, jeżeli nie naruszają interesów gminy,
są podjęte w trybie określonym w niniejszym statucie
i są zgodne z obowiązującymi przepisami. O sposobie
załatwienia uchwał i wniosków Burmistrz informuje
Przewodniczącego Zarządu Osiedla w terminie 30 dni
od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z zebrania.
2. W przypadku odmowy realizacji uchwał i wniosków
zebrania, a także braku odpowiedzi w ustalonym terminie – samorząd mieszkańców osiedla może wnieść
sprzeciw do Rady Miejskiej, gdy uzna, że istniejący stan
lub podjęte rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy
mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać opis sprawy
i konkretne zarzuty.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla wnosi sprawę pod
obrady Rady, która uchwałą rozstrzyga sprawę.
§9
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane jest przez
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Przewodniczącego Zarządu Osiedla z własnej inicjatywy, na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, na wniosek bądź polecenie
Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Termin i miejsce Ogólnego Zebrania Mieszkańców
ustala i podaje do wiadomości publicznej Przewodniczący Zarządu Osiedla najpóźniej w 7 dniu przed dniem
obrad zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać:
informację na czyj wniosek zebranie jest zwoływane,
dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania,
podanie proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał.
3. W przypadku zebrania zwołanego na wniosek Rady
Miejskiej, Burmistrza lub mieszkańców, termin obrad
zebrania wyznaczany jest nie później niż na 30 dzień od
daty złożenia wniosku.
4. W przypadku nie zwołania Ogólnego Zebrania Mieszkańców przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla w
terminie, o którym mowa w ust. 3 Ogólne Zebranie
Mieszkańców zwołuje Burmistrz w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
§ 10
1. Ogólne Zebrania Mieszkańców odbywają się w miarę
potrzeb, jednakże nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2. W zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i
urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot
obrad.
§ 11
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest ważne, gdy mieszkańcy osiedla zostali o nim prawidłowo powiadomieni
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców otwiera Przewodniczący
Zarządu Osiedla i przewodniczy jego obradom. Ogólne
Zebranie Mieszkańców może wybrać inną osobę na
przewodniczącego zebrania.
3. Porządek obrad ustala Zarząd Osiedla w uzgodnieniu z
Przewodniczącym Zarządu Osiedla. W porządku obrad
każdego zebrania powinno znajdować się sprawozdanie
z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego.
4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony
na wniosek każdego członka Ogólnego Zebrania Mieszkańców, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem
dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad
ustalonego zgodnie z ust. 3.
5. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu Osiedla jest
zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu. W przypadku powstania trudności Przewodniczący Zarządu winien zwrócić się do Burmistrza o
pomoc.
§ 12
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest upoważnione do
przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwał
w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców osiedla.
2. W przypadku braku określonego w ust. 1 kworum następne zebranie odbywa się po upływie 30 minut, bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, tzn.
liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bierze się
pod uwagę.
4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
5. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców podpisuje
Przewodniczący Zarządu Osiedla.

6. Przebieg obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców jest
protokołowany. Protokołowanie wypowiedzi nie mających istotnego znaczenia lub głosów nieformalnych
może być pominięte na polecenie przewodniczącego
zebrania. W tym wypadku w protokole zamieszcza się
jedynie adnotację o pominięciu zapisu wypowiedzi lub
głosu.
§ 13
1. Protokół z Ogólnego Zebrania Mieszkańców powinien
zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę i termin zebrania,
2) załączoną listę osób obecnych na zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
3) wybór sekretarza zebrania,
4) nazwiska zaproszonych gości i oznaczenie ich stanowisk,
5) stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniego
zebrania,
6) zatwierdzony porządek obrad,
7) sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla
z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
8) przebieg obrad, skrócony opis przemówień i dyskusji,
9) podjęte uchwały i wnioski, przy czym w sprawach
poddawanych pod głosowanie winien być ujęty
zapis o liczbie głosów oddanych „za”, „przeciw” i
„wstrzymujących się”,
10) podpis przewodniczącego zebrania i sekretarza.
2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały
arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem
każdego roku kalendarzowego.
3. Oryginał protokołu wraz z listą obecności, podjęte
uchwały i wnioski oraz opinie Przewodniczący Zarządu
Osiedla przekazuje Burmistrzowi nie później niż 7 dni
po dniu odbyciu zebrania.
4. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały
Burmistrz przekazuje zainteresowanym komórkom i
jednostkom organizacyjnym.
5. Każdy mieszkaniec osiedla ma prawo wglądu do protokołu oraz sporządzania z niego notatek oraz wyciągów.
Przewodniczący Zarządu i Zarząd Osiedla
§ 14
1. Przewodniczący Zarządu Osiedla pełni swoją funkcję
społecznie.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu Osiedla
należy:
1) reprezentowanie Osiedla na zewnątrz,
2) zwoływanie Ogólnych Zebrań Mieszkańców,
3) zwoływanie posiedzeń Zarządu Osiedla i przewodniczenie im,
4) wykonywanie uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców, Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,
5) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej bez prawa
udziału w głosowaniu,
6) prawo zgłaszania na sesjach Rady Miejskiej wniosków w imieniu Ogólnego Zebrania Mieszkańców,
7) uczestniczenie w naradach przewodniczących zarządów i sołtysów zwoływanych okresowo przez
Burmistrza,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadań z zakresu administracji publicznej,
9) wykonywanie czynności zarządu, administracji i gospodarki składnikami mienia oraz środkami finansowymi, które gmina przekazała osiedlu do korzystania
i akceptowanie dokumentów z tym związanych,
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10) informowanie mieszkańców osiedla w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach istotnych
dla gminy i osiedla,
11) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdania z działalności swojej i Zarządu Osiedla,
12) potwierdzanie okoliczności, których - przy załatwianiu spraw przez mieszkańców - wymagają przepisy
prawa lub zwróci się o to organ gminy,
13) opiniowanie w uzasadnionych przypadkach – na
wniosek zainteresowanych mieszkańców podań
kierowanych do Burmistrza,
14) wykonywanie innych zadań należących do Przewodniczącego Zarządu z mocy ogól nie obowiązujących
przepisów m.in. w zakresie obronności i ochrony
przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków
i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz
usuwanie ich skutków,
15) prowadzenie dokumentacji osiedla przy pomocy
technicznej i finansowej gminy.
Przewodniczącemu Zarządu Osiedla przysługuje zwrot
kosztów podróży służbowej i dieta wypłacana z budżetu
gminy na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.
Członek zarządu osiedla wybrany przez Zarząd wykonuje czynności inkasenta podatków i opłat lokalnych
na podstawie uchwały Rady Miejskiej, bez zawierania
umowy cywilno-prawnej.
Przy wykonywaniu swoich obowiązków Przewodniczący
Zarządu Osiedla korzysta z ochrony prawnej, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.
Przewodniczący Zarządu Osiedla posługuje się pieczęcią. Wzór pieczęci ustala Burmistrz.
Wyposażenie w niezbędne środki i materiały biurowe
tablice ogłoszeń, pieczęcie itp. zapewnia Urząd Miejski
ze środków budżetu gminy.
§ 15

1. W skład Zarządu Osiedla wchodzi od trzech do siedmiu
osób.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców ustala liczbę członków
Zarządu Osiedla z uwzględnieniem ust. 1.
3. Zarząd Osiedla działa kolegialnie.
4. Zarząd Osiedla:
1) wspomaga Przewodniczącego Zarządu w prowadzeniu i załatwianiu spraw osiedla,
2) podejmuje inicjatywy dotyczące przedsięwzięć służących rozwojowi osiedla,
3) opracowuje i przedkłada na Ogólnym Zebraniu
Mieszkańców projekty uchwał zebrania, w szczególności rocznego planu finansowo-rzeczowego, zasad
korzystania z mienia,
4) organizuje wykonanie uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców.
5. Z posiedzenia Zarządu Osiedla sporządza się protokół,
który podpisują obecni członkowie Zarządu Osiedla.
Wybory i odwołanie Przewodniczącego Zarządu
i członków Zarządu Osiedla
§ 16
1. Wybory Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Nie można kandydować równocześnie na Przewodniczącego Zarządu i na członka Zarządu Osiedla.
§ 17
1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Przewodni-

czącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla ma każdy
obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów
kończy 18 lat i stale zamieszkuje na terenie osiedla z
zamiarem stałego pobytu.
2. Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania na terenie
osiedla stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu.
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem
sądowym.
4. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
§ 18
1. Wybór Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla odbywa się na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców dla wyboru Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla zwołuje
Burmistrz. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę
zebrania oraz proponuje porządek zebrania.
3. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu Ogólnego
Zebrania Mieszkańców, na którym ma być przeprowadzony wybór Przewodniczącego Zarządu i członków
Zarządu Osiedla podaje się do wiadomości mieszkańców osiedla co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania.
4. Wybór Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla na nową kadencję zarządza Burmistrz nie później niż 6 miesięcy od dnia upływu kadencji Rady Miejskiej. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów
przed upływem kadencji Przewodniczącego i Zarządu
Osiedla wybory zarządza Burmistrz i przeprowadza się
jew ciągu 30 dni od wystąpienia przyczyny.
5. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na
podstawie spisu wyborców sporządzonego według
ustaleń § 7 ust. 2.
6. Spis sporządza się w Urzędzie, najpóźniej w 7 dniu
przed dniem wyborów.
7. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca,
datę urodzenia, numer ewidencyjny Pesel oraz adres
zamieszkania wyborcy.
8. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie.
9. Burmistrz powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty
o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie
jego udostępnienia.
10. Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być
wnoszone reklamacje.
11. Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w
terminie 3 dniu od daty jej wniesienia.
12. W dniu wyborów organ ewidencji ludności Urzędu
przekazuje spis wyborców wyznaczonemu Zarządzeniem Burmistrza opiekunowi osiedla. Po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej opiekun osiedla
przekazuje spis wyborców jej przewodniczącemu.
§ 19
1. Wybory Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie
trzech osób wybrana spośród obecnych na zebraniu
osób. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być
osoba kandydująca na Przewodniczącego Zarządu lub
członka Zarządu Osiedla.
2. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny,
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zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii
lub stopniu kandydata na Przewodniczącego Zarządu
lub członka Zarządu Osiedla, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się w wyborach do Zarządu
Osiedla.
Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu
jawnym.
Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali
największą liczbę głosów. Komisja wybiera ze swego
grona jej przewodniczącego.
Przewodniczącym Ogólnego Zebrania Mieszkańców
zwołanego dla wyboru Przewodniczącego Zarządu
Osiedla i Zarządu Osiedla do czasu wyboru Przewodniczącego Zarządu, jest zwołujący Zebranie lub osoba
upoważniona.
§ 20

1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego
Zarządu i Zarządu Osiedla,
2) przeprowadzenie głosowania (przygotowanie kart do
głosowania, czuwanie nadpoprawnością i tajnością
głosowania),
3) ustalenie wyników głosowania,
4) ogłoszenie wyników głosowania,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
2. Protokół o wynikach wyborów podpisuje przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący
zebrania.
3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania.
§ 21
1. Zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania
wyboru Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla przeprowadza się oddzielnie. W pierwszej
kolejności wybierasię Przewodniczącego Zarządu, a
następnie członków Zarządu Osiedla w liczbie określonej przez zebranie,, zgodnie z § 15ust. 1 niniejszego
statutu.
2. Kandydatów do Zarządu Osiedla zgłasza Przewodniczący Zarządu i Ogólne ZebranieMieszkańców spośród
mieszkańców obecnych na zebraniu.
3. Kandydatem na Przewodniczącego Zarządu i członka Zarządu Osiedla nie może być osoba skazana za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z chęci
zysku.
4. W lokalu zebrania wydziela się miejsca zapewniające
tajność głosowania, w liczbie umożliwiającej uczestnikom zebrania swobodne korzystanie z nich.
5. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza,
czy urna do głosowania jest pusta, po czym zamyka
ją i opieczętowuje pieczęcią Urzędu oraz ustala liczbę
otrzymanych kart do głosowania.
6. W razie powzięcia wątpliwości co do tożsamości wyborcy Komisja Skrutacyjna przy wydawaniu kart do
głosowania, może zażądać okazania dokumentu ze
zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
7. Przed przystąpieniem go głosowania uczestnik zebrania okazuje komisji dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
8. Uczestnik zebrania nie wpisany do spisu wyborców
zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż
stale zamieszkuje na terenie osiedla.
9. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty do
głosowania własnym podpisem w rubryce spisu na

to przeznaczonej.
10. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu Miejskiego.
11. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje
się do miejsca zapewniającego tajność głosowania,
znajdującego się w lokalu wyborczym.
12. Na karcie do głosowania kandydaci są umieszczeni
w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się
w ten sposób, że:
1) W wyborach przewodniczącego zarządu:
a) przy zgłoszeniu tylko jednego kandydata głosujący odpowiada na pytanie „Czy jesteś za
wyborem …… na przewodniczącego zarządu
osiedla nr ……. i stawia znak „x” w odpowiedniej
kratce oznaczonej słowami „tak” lub „ nie”. Postawienie znaku „x” w obu kratkach jednocześnie
lub niepostawienie znaku ”x” w żadnej z kratek
powoduje nieważność głosu.
b) przy zgłoszeniu kilku kandydatów glosujący stawia znak „x” w kratce przy nazwisku kandydata,
na którego głosuje. Postawienie znaków „x’ w
kratce obok nazwiska dwóch lub większej liczby
kandydatów, lub niepostawienie żadnego znaku
„x” w kratce obok nazwiska kandydata - powoduje nieważność głosu.
2) W wyborach do Zarządu Osiedla głosujący stawia
znak „X” w kratce obok nazwisk tylu kandydatów,
ilu jest wybieranych do Zarządu Osiedla. Postawienie większej liczby znaków „x” niż określona w
§ 15 ust. 2, lub nie postawienie żadnego znaku „
x” w kratce obok nazwisk kandydatów powoduje
nieważność głosów.
13. Nieważne są głosy na kartkach:
1) całkowicie przedartych,
2) innych niż ustalone w ust. 9.
14. Za wybranego na Przewodniczącego Zarządu Osiedla
uważa się tego kandydata, który uzyskał największą
liczbę ważnie oddanych głosów.,W przypadku uzyskania przez kandydatów na przewodniczącego zarządu
jednakowej liczby głosów, głosowanie powtarza się,
aż do skutku.
15. Za wybranych na członków Zarządu Osiedla uważa
się tych, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
ważnie oddanych głosów. W przypadku równej liczby
głosów – spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, a łączna liczba tychże
kandydatów jest większa niż określona w § 15 ust. 2
– głosowanie powtarza się do skutku, umieszczając na
kartach do glosowania nazwiska i imiona kandydatów
z równą liczbą głosów.
§ 22
1. Przewodniczący Zarządu i członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Ogólnym
Zebraniem Mieszkańców i mogą być odwołani przed
upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków wynikających ze statutu. Głosowanie w sprawie
odwołania Przewodniczącego Zarządu Osiedla nie może
odbywać się częściej niż raz na 6 miesięcy.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców może odwołać Przewodniczącego Zarządu i Zarząd Osiedla z powodu nie
uzyskania absolutorium.
3. Uchwała w sprawie absolutorium jest podejmowana na
pierwszym Ogólnym Zebraniu Mieszkańców po zakończeniu roku budżetowego, nie później jednak niż do dnia
31 marca roku następującego po roku budżetowym.
4. Uzasadniony pisemny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu, Zarządu Osiedla lub poszczególnych
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jej członków składa na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców:
1) co najmniej 1/5 mieszkańców osiedla,
2) Burmistrz.
5. Uchwała w sprawie odwołania z pełnionej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego w
głosowaniu tajnym przez co najmniej 1/5 mieszkańców
osiedla uprawnionych do głosowania i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych
głosów. W przypadku odwołania nie ma zastosowania
przepis art. 13 ust. 2 niniejszego statutu.
6. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza,
że przechodzi uchwała, która uzyskała co najmniej jeden
głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych
głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się.
§ 23
1. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Zarządu lub
członka Zarządu Osiedla następuje wskutek:
1) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego
wyroku sądu,
2) śmierci,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
2. Przewodniczący Zarządu lub członek Zarządu Osiedla
może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji w toku kadencji. Ogólne Zebranie Mieszkańców przyjmuje rezygnację
w głosowaniu jawnym.
§ 24
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Przewodniczącego Zarządu lub wszystkich członków Zarządu Osiedla
z pełnionych funkcji – Burmistrz w terminie jednego
miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad
określonych w § § 17 – 22.
3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Zarządu Osiedla przeprowadza Przewodniczący Zarządu,
informując o tym Burmistrza.
4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
IV. MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA OSIEDLA
§ 25
1. Osiedle zarządza i korzysta z mienia gminnego przekazanego mu przez Gminę na mocy uchwały Rady
Miejskiej.
2. Zasady korzystania z mienia i podejmowanie decyzji w
zakresie zwykłego zarządu tym mieniem ustala Ogólne
Zebranie Mieszkańców.
3. W zakresie zwykłego zarządu mieniem osiedle:
1) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym poprzez
dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i
remontów,
2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją
mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem i może
pobierać dochody,
4) może prowadzić działalność gospodarczą z użyciem
mienia, którym zarządza, w zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej,
5) może oddawać w najem, dzierżawę lub do innego
korzystania lokale, obiekty, grunty po uprzednim
pisemnym uzgodnieniu z Burmistrzem zasad i warunków tych czynności,

6) może zawierać umowy z osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej w zakresie określonym w
pkt 1 - 5.
§ 26
1. Dochody osiedla stanowią:
1) środki wydzielone corocznie w budżecie gminy na
realizację zadań osiedla,
2) przychody własne osiedla pochodzące z wpływów z
działalności i posiadania mienia komunalnego,
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,
4) saldo środków z roku ubiegłego.
2. Fundusze osiedla gromadzone są na rachunku bankowym, którym dysponują Przewodniczący Zarządu i
jeden członek Zarządu Osiedla.
§ 27
1. Podstawą gospodarki finansowej i rzeczowej osiedla
jest uchwalony przez Ogólne Zebranie Mieszkańców
plan finansowo-rzeczowy obejmujący plan wszystkich
dochodów i wydatków osiedla.
2. Plan finansowo-rzeczowy na rok budżetowy Ogólne
Zebranie Mieszkańców uchwala najpóźniej w terminie
30 dni od daty uchwalenia budżetu gminy.
3. Środki finansowe osiedla mogą być przeznaczone w
szczególności na:
1) dofinansowanie czynów społecznych,
2) wyposażenie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w
zarząd,
4) wydatki związane z utrzymaniem lokali, działalnością
organów osiedla i obsługą techniczno-kancelaryjną
oraz finansową.
4. Zmiany w planie rzeczowo-finansowym mogą być
dokonywane przez Ogólne Zebranie Mieszkańców.
5. Księgowość dochodów i wydatków osiedla prowadzi
według obowiązujących przepisówWydział Finansowy
Urzędu Miejskiego w Miastku.
§ 28
1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiadają
Przewodniczący Zarządu i Zarząd Osiedla. Działalność w
tym zakresie podlega ocenie Ogólnego Zebrania Mieszkańców po zaopiniowaniu przez Skarbnika Miastka.
2. Nie przyjęcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwołaniem tych organów.
V. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA
§ 29
1. Nadzór nad osiedlem sprawuje Rada Miejska, a także
Burmistrz, którego uprawnienia nadzorcze nad osiedlem mają charakter pomocniczy i nie oznaczają prawa
do bezpośredniej ingerencji w działalność osiedla.
2. Nadzór nad działalnością osiedla polega na:
1) rozpatrywaniu przez Radę Miejską, a także Burmistrza
sprawozdań, przynajmniej raz w roku, z działalności
osiedla w sferze zarządzania majątkiem komunalnym, sprawozdań z wykonania przez osiedle zadań
przekazanych mu przez gminę i realizacji planu
finansowego osiedla, a przynajmniej raz w kadencji
– z pozostałych zadań,
2) lustracji osiedla w obecności Przewodniczącego Zarządu oraz fakultatywnie członków Zarządu Osiedla
– co najmniej raz w kadencji.
3. Kontrolę nad działalnością osiedla sprawuje Burmistrz.
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4. Burmistrz i wyznaczeni przez niego pracownicy, mają
prawo żądania okazania niezbędnej dokumentacji
osiedla i informacji dotyczącej jego funkcjonowania.
VI. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 30
		 Zmiany niniejszego statutu może dokonać Rada Miejska
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osiedla.
§ 31
		 Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla
przepisów gminnych.
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 74/VI/2011
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 8 lipca 2011 roku
STATUT OSIEDLA Nr 6 „Zatorze” w MIASTKU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Osiedle jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi osiedlami i sołectwami tworzą
wspólnotę samorządową Gminy Miastko.
2. Osiedle Nr 6 „Zatorze” w Miastku zostało utworzone
uchwałą Nr 42/VI/94 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia
25 listopada 1994r. w sprawie podziału miasta Miastko
na osiedla.
3. Statut osiedla reguluje organizację i zadania osiedla.
4. Teren działania Osiedla Nr 6 „Zatorze” w Miastku obejmuje ulice: Kaszubska, Kolejowa, Pałucka, Podlaska,
Polna, Przyjaciół, Wieżowa, Górna, Skautów, Gawędy,
Harcerska, Leśna, Kwiatowa.
§2
		 Osiedle działa na podstawie przepisów prawa, a w
szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy Miastko,
3) niniejszego Statutu.
§3
		 lekroć w statucie jest mowa o:
1) „Osiedlu” - należy przez to rozumieć „Osiedle Nr 6
„Zatorze” w Miastku”,
2) „Gminie” – należy przez to rozumieć „Gminę Miastko”,
3) „Radzie” – należy przez to rozumieć „Radę Miejską w
Miastku”,
4) „Burmistrzu” – należy przez to rozumieć „Burmistrza
Miastka”,
5) „Zebraniu” – należy przez to rozumieć „Ogólne Zebranie Mieszkańców”,
6) „ustawie” – należy przez to rozumieć „ustawę z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym”.
II. ZADANIA OSIEDLA
§4
1. Do zakresu działania osiedla należą wszystkie sprawy
istotne dla funkcjonowania osiedla nie zastrzeżone ustawami bądź innymi aktami prawnymi na rzecz innych
podmiotów, a w szczególności dla organów gminy.

2. Do kompetencji i zadań osiedla należy w szczególności:
1) współudział wraz z gminą i z organizacjami pozarządowymi w inicjowaniu, organizowaniu, finansowaniu i realizowaniu inwestycji komunalnych na terenie
osiedla,
2) zarządzanie powierzonym mu przez gminę mieniem
komunalnym, korzystanie z tego mienia i rozporządzanie przychodami z tego źródła,
3) inicjowanie i współudział w realizowaniu przedsięwzięć w zakresie sportu, rekreacji, kultury, oświaty
i edukacji, a także związanych z integracją europejską,
4) prowadzenie gospodarki finansowej osiedla w ramach budżetu gminy,
5) występowanie do Rady Miejskiej i Burmistrza z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi, finansowymi,
przyznawania zasiłków socjalnych, rzeczowych i finansowych dla mieszkańców potrzebujących pomocy i opiniowanie wniosków w sprawach planowania
i zagospodarowania przestrzennego, w sprawach
wywłaszczania nieruchomości na cele publiczne
oraz obniżania stawek podatków i opłat lokalnych
w przewidzianych zakresach ustawowych,
6) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w
sprawie łączenia, podziału i znoszenia osiedli.
3. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć osiedle może
nawiązać współpracę z sąsiednimi osiedlami i sołectwami zawierając porozumienia określające zakres i
sposób wykonania wspólnych zadań oraz podejmować
wspólne uchwały.
III. ORGANY OSIEDLA
§5
1. Organami osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców jako organ uchwałodawczy,
2) Zarząd Osiedla jako organ wykonawczy.
2. Na czele Zarządu Osiedla stoi Przewodniczący.
3. Kadencja organu wykonawczego i Przewodniczącego
Zarządu Osiedla trwa cztery lata, licząc od daty ich
wyborów i kończy się wraz z upływem kadencji Rady
Miejskiej.
4. Po upływie kadencji Przewodniczący Zarządu i Zarząd
Osiedla pełnią swoje funkcje do czasu wyborów nowych
organów osiedla, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od
upływu kadencji Rady Miejskiej.
5. Ogólne Zebranie Mieszkańców może postanowić o
potrzebie wyboru komisji rewizyjnej, jako swoim organie kontroli wewnętrznej oraz powoływaniu innych
doraźnych komisji lub komitetów, określając ich zakres
działania.
Ogólne Zebranie Mieszkańców
§6
1. Członkami Ogólnego Zebrania Mieszkańców są stali
mieszkańcy osiedla (tj. osoby, które nie tylko posiadają
stałe zameldowanie na terenie osiedla, a także przebywające z zamiarem stałego pobytu), posiadający czynne
prawo wyborcze.
2. Uprawnionych do głosowania na Ogólnym Zebraniu
Mieszkańców ustala się na podstawie danych uzyskanych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego oraz
oświadczeń stałych mieszkańców osiedla nie ujętych
w ewidencji.
3. W przypadku, gdy Przewodniczący Ogólnego Zebrania
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Mieszkańców poweźmie wątpliwość, czy dana osoba
przybyła na zebranie jest uprawniona do brania w nim
udziału, może żądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień.
4. W przypadkach określonych w ust. 3 ostateczną decyzję
podejmuje przewodniczący zebrania po wysłuchaniu
zainteresowanych stron.
§7
1. Kompetencje uchwałodawcze Ogólnego Zebrania
Mieszkańców obejmują kompetencje stanowiące i
opiniodawcze.
2. Do kompetencji stanowiących Ogólnego Zebrania
Mieszkańców należy podejmowanie uchwał w sprawach:
1) wyboru i odwołania Przewodniczącego Zarządu
Osiedla, Zarządu Osiedla lub poszczególnych jego
członków,
2) zarządu mieniem komunalnym przekazanym osiedlu
w zarządzanie oraz wykorzystania dochodów z tego
mienia,
3) ustalania potrzeb osiedla i zgłaszanie ich do projektu budżetu gminy w terminie określonym uchwałą
Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania
budżetu,
4) decydowania o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców osiedla wspólnych prac
społecznie użytecznych,
5) wystąpienia do Burmistrza o wykonanie przez osiedle
niektórych zadań własnych gminy na obszarze osiedla,
6) rocznych planów rzeczowo-finansowych osiedla i
kontrola jego realizacji,
7) rozpatrywania rocznych sprawozdań z pracy Zarządu
Osiedla,
8) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami osiedla
w sprawach o dużym znaczeniu dla mieszkańców
osiedla, po wyborze formy i określeniu zasad, w
jakich będzie ona przeprowadzona.
3. Do kompetencji opiniodawczych Ogólnego Zebrania
Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a
w szczególności:
1) planu zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji,
2) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części
dotyczącej osiedla,
3) przepisów prawa miejscowego.
§8
1. Burmistrz w miarę możliwości i posiadanych środków
zapewnia realizację uchwał Ogólnego Zebrania wniosków i postulatów, jeżeli nie naruszają interesów gminy,
są podjęte w trybie określonym w niniejszym statucie
i są zgodne z obowiązującymi przepisami. O sposobie
załatwienia uchwał i wniosków Burmistrz informuje
Przewodniczącego Zarządu Osiedla w terminie 30 dni
od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z zebrania.
2. W przypadku odmowy realizacji uchwał i wniosków
zebrania, a także braku odpowiedzi w ustalonym terminie – samorząd mieszkańców osiedla może wnieść
sprzeciw do Rady Miejskiej, gdy uzna, że istniejący stan
lub podjęte rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy
mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać opis sprawy
i konkretne zarzuty.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla wnosi sprawę pod
obrady Rady, która uchwałą rozstrzyga sprawę.

§9
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane jest przez
Przewodniczącego Zarządu Osiedla z własnej inicjatywy, na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, na wniosek bądź polecenie
Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Termin i miejsce Ogólnego Zebrania Mieszkańców
ustala i podaje do wiadomości publicznej Przewodniczący Zarządu Osiedla najpóźniej w 7 dniu przed dniem
obrad zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać:
informację na czyj wniosek zebranie jest zwoływane,
dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania,
podanie proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał.
3. W przypadku zebrania zwołanego na wniosek Rady
Miejskiej, Burmistrza lub mieszkańców, termin obrad
zebrania wyznaczany jest nie później niż na 30 dzień od
daty złożenia wniosku.
4. W przypadku nie zwołania Ogólnego Zebrania Mieszkańców przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla w
terminie, o którym mowa w ust. 3 Ogólne Zebranie
Mieszkańców zwołuje Burmistrz w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
§ 10
1. Ogólne Zebrania Mieszkańców odbywają się w miarę
potrzeb, jednakże nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2. W zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i
urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot
obrad.
§ 11
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest ważne, gdy mieszkańcy osiedla zostali o nim prawidłowo powiadomieni
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców otwiera Przewodniczący
Zarządu Osiedla i przewodniczy jego obradom. Ogólne
Zebranie Mieszkańców może wybrać inną osobę na
przewodniczącego zebrania.
3. Porządek obrad ustala Zarząd Osiedla w uzgodnieniu z
Przewodniczącym Zarządu Osiedla. W porządku obrad
każdego zebrania powinno znajdować się sprawozdanie
z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego.
4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony
na wniosek każdego członka Ogólnego Zebrania Mieszkańców, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem
dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad
ustalonego zgodnie z ust. 3.
5. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu Osiedla jest
zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na
zebraniu. W przypadku powstania trudności Przewodniczący Zarządu winien zwrócić się do Burmistrza o
pomoc.
§ 12
1. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest upoważnione do
przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwał
w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców osiedla.
2. W przypadku braku określonego w ust. 1 kworum następne zebranie odbywa się po upływie 30 minut, bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, tzn.
liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów
„przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bierze się
pod uwagę.
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4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
5. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców podpisuje
Przewodniczący Zarządu Osiedla.
6. Przebieg obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców jest
protokołowany. Protokołowanie wypowiedzi nie mających istotnego znaczenia lub głosów nieformalnych
może być pominięte na polecenie przewodniczącego
zebrania. W tym wypadku w protokole zamieszcza się
jedynie adnotację o pominięciu zapisu wypowiedzi lub
głosu.
§ 13
1. Protokół z Ogólnego Zebrania Mieszkańców powinien
zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę i termin zebrania,
2) załączoną listę osób obecnych na zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,
3) wybór sekretarza zebrania,
4) nazwiska zaproszonych gości i oznaczenie ich stanowisk,
5) stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniego
zebrania,
6) zatwierdzony porządek obrad,
7) sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla z
realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
8) przebieg obrad, skrócony opis przemówień i dyskusji,
9) podjęte uchwały i wnioski, przy czym w sprawach
poddawanych pod głosowanie winien być ujęty
zapis o liczbie głosów oddanych „za”, „przeciw” i
„wstrzymujących się”,
10) podpis przewodniczącego zebrania i sekretarza.
2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały
arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem
każdego roku kalendarzowego.
3. Oryginał protokołu wraz z listą obecności, podjęte
uchwały i wnioski oraz opinie Przewodniczący Zarządu
Osiedla przekazuje Burmistrzowi nie później niż 7 dni
po dniu odbyciu zebrania.
4. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały
Burmistrz przekazuje zainteresowanym komórkom i
jednostkom organizacyjnym.
5. Każdy mieszkaniec osiedla ma prawo wglądu do protokołu oraz sporządzania z niego notatek oraz wyciągów.
Przewodniczący Zarządu i Zarząd Osiedla
§ 14
1. Przewodniczący Zarządu Osiedla pełni swoją funkcję
społecznie.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu Osiedla
należy:
1) reprezentowanie Osiedla na zewnątrz,
2) zwoływanie Ogólnych Zebrań Mieszkańców,
3) zwoływanie posiedzeń Zarządu Osiedla i przewodniczenie im,
4) wykonywanie uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców, Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,
5) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej bez prawa
udziału w głosowaniu,
6) prawo zgłaszania na sesjach Rady Miejskiej wniosków w imieniu Ogólnego Zebrania Mieszkańców,
7) uczestniczenie w naradach przewodniczących zarządów i sołtysów zwoływanych okresowo przez
Burmistrza,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadań z zakresu administracji publicznej,

3.

4.

5.
6.
7.

9) wykonywanie czynności zarządu, administracji
i gospodarki składnikami mienia oraz środkami
finansowymi, które gmina przekazała osiedlu do
korzystania i akceptowanie dokumentów z tym
związanych,
10) informowanie mieszkańców osiedla w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach istotnych
dla gminy i osiedla,
11) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdania z działalności swojej i Zarządu Osiedla,
12) potwierdzanie okoliczności, których - przy załatwianiu spraw przez mieszkańców - wymagają przepisy
prawa lub zwróci się o to organ gminy,
13) opiniowanie w uzasadnionych przypadkach – na
wniosek zainteresowanych mieszkańców podań
kierowanych do Burmistrza,
14) wykonywanie innych zadań należących do Przewodniczącego Zarządu z mocy ogól nie obowiązujących
przepisów m.in. w zakresie obronności i ochrony
przeciwpoża- rowej, inkasa niektórych podatków
i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz
usuwanie ich skutków,
15) prowadzenie dokumentacji osiedla przy pomocy
technicznej i finansowej gminy.
Przewodniczącemu Zarządu Osiedla przysługuje zwrot
kosztów podróży służbowej i dieta wypłacana z budżetu
gminy na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.
Członek zarządu osiedla wybrany przez Zarząd wykonuje czynności inkasenta podatków i opłat lokalnych
na podstawie uchwały Rady Miejskiej, bez zawierania
umowy cywilno-prawnej.
Przy wykonywaniu swoich obowiązków Przewodniczący
Zarządu Osiedla korzysta z ochrony prawnej, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.
Przewodniczący Zarządu Osiedla posługuje się pieczęcią. Wzór pieczęci ustala Burmistrz.
Wyposażenie w niezbędne środki i materiały biurowe
tablice ogłoszeń, pieczęcie itp. zapewnia Urząd Miejski
ze środków budżetu gminy.
§ 15

1. W skład Zarządu Osiedla wchodzi od trzech do siedmiu
osób.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców ustala liczbę członków
Zarządu Osiedla z uwzględnieniem ust. 1.
3. Zarząd Osiedla działa kolegialnie.
4. Zarząd Osiedla:
1) wspomaga Przewodniczącego Zarządu w prowadzeniu i załatwianiu spraw osiedla,
2) podejmuje inicjatywy dotyczące przedsięwzięć służących rozwojowi osiedla,
3) opracowuje i przedkłada na Ogólnym Zebraniu
Mieszkańców projekty uchwał zebrania, w szczególności rocznego planu finansowo-rzeczowego, zasad
korzystania z mienia,
4) organizuje wykonanie uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców.
5. Z posiedzenia Zarządu Osiedla sporządza się protokół,
który podpisują obecni członkowie Zarządu Osiedla.
Wybory i odwołanie Przewodniczącego Zarządu
i członków Zarządu Osiedla
§ 16
1. Wybory Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
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2. Nie można kandydować równocześnie na Przewodniczącego Zarządu i na członka Zarządu Osiedla.
§ 17
1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla ma każdy
obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów
kończy 18 lat i stale zamieszkuje na terenie osiedla z
zamiarem stałego pobytu.
2. Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania na terenie
osiedla stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu.
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem
sądowym.
4. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
§ 18
1. Wybór Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla odbywa się na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców dla wyboru Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla zwołuje
Burmistrz. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę
zebrania oraz proponuje porządek zebrania.
3. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu Ogólnego
Zebrania Mieszkańców, na którym ma być przeprowadzony wybór Przewodniczącego Zarządu i członków
Zarządu Osiedla podaje się do wiadomości mieszkańców osiedla co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania.
4. Wybór Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla na nową kadencję zarządza Burmistrz nie później niż 6 miesięcy od dnia upływu kadencji Rady Miejskiej. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów
przed upływem kadencji Przewodniczącego i Zarządu
Osiedla wybory zarządza Burmistrz i przeprowadza się
jew ciągu 30 dni od wystąpienia przyczyny.
5. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na
podstawie spisu wyborców sporządzonego według
ustaleń § 7 ust. 2.
6. Spis sporządza się w Urzędzie, najpóźniej w 7 dniu
przed dniem wyborów.
7. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca,
datę urodzenia, numer ewidencyjny Pesel oraz adres
zamieszkania wyborcy.
8. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie.
9. Burmistrz powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty
o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie
jego udostępnienia.
10. Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być
wnoszone reklamacje.
11. Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w
terminie 3 dniu od daty jej wniesienia.
12. W dniu wyborów organ ewidencji ludności Urzędu
przekazuje spis wyborców wyznaczonemu Zarządzeniem Burmistrza opiekunowi osiedla. Po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej opiekun osiedla
przekazuje spis wyborców jej przewodniczącemu.
§ 19
1. Wybory Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
Osiedla przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie

2.

3.
4.
5.
6.

trzech osób wybrana spośród obecnych na zebraniu
osób. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być
osoba kandydująca na Przewodniczącego Zarządu lub
członka Zarządu Osiedla.
Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny,
zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii
lub stopniu kandydata na Przewodniczącego Zarządu
lub członka Zarządu Osiedla, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się w wyborach do Zarządu
Osiedla.
Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu
jawnym.
Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali
największą liczbę głosów. Komisja wybiera ze swego
grona jej przewodniczącego.
Przewodniczącym Ogólnego Zebrania Mieszkańców
zwołanego dla wyboru Przewodniczącego Zarządu
Osiedla i Zarządu Osiedla do czasu wyboru Przewodniczącego Zarządu, jest zwołujący Zebranie lub osoba
upoważniona.
§ 20

1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego
Zarządu i Zarządu Osiedla,
2) przeprowadzenie głosowania (przygotowanie kart do
głosowania, czuwanie nadpoprawnością i tajnością
głosowania),
3) ustalenie wyników głosowania,
4) ogłoszenie wyników głosowania,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
2. Protokół o wynikach wyborów podpisuje przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący
zebrania.
3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania.
§ 21
1. Zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania
wyboru Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla przeprowadza się oddzielnie. W pierwszej
kolejności wybierasię Przewodniczącego Zarządu, a
następnie członków Zarządu Osiedla w liczbie określonej przez zebranie,, zgodnie z § 15ust. 1 niniejszego
statutu.
2. Kandydatów do Zarządu Osiedla zgłasza Przewodniczący Zarządu i Ogólne ZebranieMieszkańców spośród
mieszkańców obecnych na zebraniu.
3. Kandydatem na Przewodniczącego Zarządu i członka Zarządu Osiedla nie może być osoba skazana za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z chęci
zysku.
4. W lokalu zebrania wydziela się miejsca zapewniające
tajność głosowania, w liczbie umożliwiającej uczestnikom zebrania swobodne korzystanie z nich.
5. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza,
czy urna do głosowania jest pusta, po czym zamyka
ją i opieczętowuje pieczęcią Urzędu oraz ustala liczbę
otrzymanych kart do głosowania.
6. W razie powzięcia wątpliwości co do tożsamości wyborcy Komisja Skrutacyjna przy wydawaniu kart do
głosowania, może zażądać okazania dokumentu ze
zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
7. Przed przystąpieniem go głosowania uczestnik zebrania okazuje komisji dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
8. Uczestnik zebrania nie wpisany do spisu wyborców
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zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż
stale zamieszkuje na terenie osiedla.
Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty do
głosowania własnym podpisem w rubryce spisu na
to przeznaczonej.
Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu Miejskiego.
Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje
się do miejsca zapewniającego tajność głosowania,
znajdującego się w lokalu wyborczym.
Na karcie do głosowania kandydaci są umieszczeni
w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się
w ten sposób, że:
1) W wyborach przewodniczącego zarządu:
a) przy zgłoszeniu tylko jednego kandydata głosujący odpowiada na pytanie „Czy jesteś za
wyborem …… na przewodniczącego zarządu
osiedla nr ……. i stawia znak „x” w odpowiedniej
kratce oznaczonej słowami „tak” lub „ nie”. Postawienie znaku „x” w obu kratkach jednocześnie
lub niepostawienie znaku ”x” w żadnej z kratek
powoduje nieważność głosu.
b) przy zgłoszeniu kilku kandydatów glosujący stawia znak „x” w kratce przy nazwisku kandydata,
na którego głosuje. Postawienie znaków „x’ w
kratce obok nazwiska dwóch lub większej liczby
kandydatów, lub niepostawienie żadnego znaku
„x” w kratce obok nazwiska kandydata - powoduje nieważność głosu.
2) W wyborach do Zarządu Osiedla głosujący stawia
znak „X” w kratce obok nazwisk tylu kandydatów,
ilu jest wybieranych do Zarządu Osiedla. Postawienie większej liczby znaków „x” niż określona w
§ 15 ust. 2, lub nie postawienie żadnego znaku „
x” w kratce obok nazwisk kandydatów powoduje
nieważność głosów.
Nieważne są głosy na kartkach:
1) całkowicie przedartych,
2) innych niż ustalone w ust. 9.
Za wybranego na Przewodniczącego Zarządu Osiedla
uważa się tego kandydata, który uzyskał największą
liczbę ważnie oddanych głosów.,W przypadku uzyskania przez kandydatów na przewodniczącego zarządu
jednakowej liczby głosów, głosowanie powtarza się,
aż do skutku.
Za wybranych na członków Zarządu Osiedla uważa
się tych, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
ważnie oddanych głosów. W przypadku równej liczby
głosów – spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, a łączna liczba tychże
kandydatów jest większa niż określona w § 15 ust. 2
– głosowanie powtarza się do skutku, umieszczając na
kartach do glosowania nazwiska i imiona kandydatów
z równą liczbą głosów.
§ 22

1. Przewodniczący Zarządu i członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed Ogólnym
Zebraniem Mieszkańców i mogą być odwołani przed
upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków wynikających ze statutu. Głosowanie w sprawie
odwołania Przewodniczącego Zarządu Osiedla nie może
odbywać się częściej niż raz na 6 miesięcy.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców może odwołać Przewodniczącego Zarządu i Zarząd Osiedla z powodu nie
uzyskania absolutorium.

3. Uchwała w sprawie absolutorium jest podejmowana na
pierwszym Ogólnym Zebraniu Mieszkańców po zakończeniu roku budżetowego, nie później jednak niż do dnia
31 marca roku następującego po roku budżetowym.
4. Uzasadniony pisemny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu, Zarządu Osiedla lub poszczególnych
jej członków składa na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców:
1) co najmniej 1/5 mieszkańców osiedla,
2) Burmistrz.
5. Uchwała w sprawie odwołania z pełnionej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego w
głosowaniu tajnym przez co najmniej 1/5 mieszkańców
osiedla uprawnionych do głosowania i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych
głosów. W przypadku odwołania nie ma zastosowania
przepis art. 13 ust. 2 niniejszego statutu.
6. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza,
że przechodzi uchwała, która uzyskała co najmniej jeden
głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych
głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się.
§ 23
1. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Zarządu lub
członka Zarządu Osiedla następuje wskutek:
1) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz
ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego
wyroku sądu,
2) śmierci,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
2. Przewodniczący Zarządu lub członek Zarządu Osiedla
może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji w toku kadencji. Ogólne Zebranie Mieszkańców przyjmuje rezygnację
w głosowaniu jawnym.
§ 24
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Przewodniczącego Zarządu lub wszystkich członków Zarządu Osiedla
z pełnionych funkcji – Burmistrz w terminie jednego
miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad
określonych w § § 17 – 22.
3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Zarządu Osiedla przeprowadza Przewodniczący Zarządu,
informując o tym Burmistrza.
4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
IV. MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA OSIEDLA
§ 25
1. Osiedle zarządza i korzysta z mienia gminnego przekazanego mu przez Gminę na mocy uchwały Rady
Miejskiej.
2. Zasady korzystania z mienia i podejmowanie decyzji w
zakresie zwykłego zarządu tym mieniem ustala Ogólne
Zebranie Mieszkańców.
3. W zakresie zwykłego zarządu mieniem osiedle:
1) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym poprzez
dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i
remontów,
2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją
mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem i może
pobierać dochody,
4) może prowadzić działalność gospodarczą z użyciem
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mienia, którym zarządza, w zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej,
5) może oddawać w najem, dzierżawę lub do innego
korzystania lokale, obiekty, grunty po uprzednim
pisemnym uzgodnieniu z Burmistrzem zasad i warunków tych czynności,
6) może zawierać umowy z osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej w zakresie określonym w
pkt 1 - 5.
§ 26
1. Dochody osiedla stanowią:
1) środki wydzielone corocznie w budżecie gminy na
realizację zadań osiedla,
2) przychody własne osiedla pochodzące z wpływów z
działalności i posiadania mienia komunalnego,
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,
4) saldo środków z roku ubiegłego.
2. Fundusze osiedla gromadzone są na rachunku bankowym, którym dysponują Przewodniczący Zarządu i
jeden członek Zarządu Osiedla.
§ 27
1. Podstawą gospodarki finansowej i rzeczowej osiedla
jest uchwalony przez Ogólne Zebranie Mieszkańców
plan finansowo-rzeczowy obejmujący plan wszystkich
dochodów i wydatków osiedla.
2. Plan finansowo-rzeczowy na rok budżetowy Ogólne
Zebranie Mieszkańców uchwala najpóźniej w terminie
30 dni od daty uchwalenia budżetu gminy.
3. Środki finansowe osiedla mogą być przeznaczone w
szczególności na:
1) dofinansowanie czynów społecznych,
2) wyposażenie, remont i utrzymanie dróg gminnych,
3) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w
zarząd,
4. Zmiany w planie rzeczowo-finansowym mogą być
dokonywane przez Ogólne Zebranie Mieszkańców.
5. Księgowość dochodów i wydatków osiedla prowadzi
według obowiązujących przepisówWydział Finansowy
Urzędu Miejskiego w Miastku.

§ 28
1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiadają
Przewodniczący Zarządu i Zarząd Osiedla. Działalność w
tym zakresie podlega ocenie Ogólnego Zebrania Mieszkańców po zaopiniowaniu przez Skarbnika Miastka.
2. Nie przyjęcie sprawozdania finansowego jest równoznaczne z odwołaniem tych organów.
V. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA
§ 29
1. Nadzór nad osiedlem sprawuje Rada Miejska, a także
Burmistrz, którego uprawnienia nadzorcze nad osiedlem mają charakter pomocniczy i nie oznaczają prawa
do bezpośredniej ingerencji w działalność osiedla.
2. Nadzór nad działalnością osiedla polega na:
1) rozpatrywaniu przez Radę Miejską, a także Burmistrza
sprawozdań, przynajmniej raz w roku, z działalności
osiedla w sferze zarządzania majątkiem komunalnym, sprawozdań z wykonania przez osiedle zadań
przekazanych mu przez gminę i realizacji planu
finansowego osiedla, a przynajmniej raz w kadencji
– z pozostałych zadań,
2) lustracji osiedla w obecności Przewodniczącego Zarządu oraz fakultatywnie członków Zarządu Osiedla
– co najmniej raz w kadencji.
3. Kontrolę nad działalnością osiedla sprawuje Burmistrz.
4. Burmistrz i wyznaczeni przez niego pracownicy, mają
prawo żądania okazania niezbędnej dokumentacji
osiedla i informacji dotyczącej jego funkcjonowania.
VI. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 30
		 Zmiany niniejszego statutu może dokonać Rada Miejska
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osiedla.
§ 31
		 Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla
przepisów gminnych.

2399
UCHWAŁA Nr VIII/65/1
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr
142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 z późn. zm.) Rada Miejska w Pelplinie uchwala,
co następuje:
§1
		 Na wniosek doręczony do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin dnia 20 kwietnia 2011 roku, zatwierdza się taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia
30 czerwca 2012 r. opracowane przez „Pelkom”
Sp. z o.o.
§2
		 Taryfy stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i

mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez
„Pelkom” Sp. z o.o. na terenie miasta i gminy Pelplin.
§3
		 Do stawek określonych w taryfach zgodnie z załącznikiem nr 1 dolicza się podatek VAT w wysokości ustawowej.
§4
		 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach
od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca
2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Chyła
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UCHWAŁA Nr X/56/11
Rady Gminy Damnica
z dnia 30 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr V/18/11 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Damnica oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.
		 Na podstawie art. 90 ust. 1, 1a, 2b-e, 3c-g oraz ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity z 2004 r. Dz. U.Nr 256, poz. 2572; zmiany: 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
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niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych
prowadzonych na terenie gminy Damnica oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
które otrzymują brzmienie: „1. Niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu
Gminy Damnica w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w
przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. 2. Dotacja dla niepublicznych
punktów przedszkolnych przysługuje w wysokości 40%
wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w
przedszkolu publicznym, prowadzonym przez Gminę, z
tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie
niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
jednostkę samorządu terytorialnego.”

180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r.: Nr 70, poz. 416;
Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; z 2009 r.: Nr 6, poz. 33;
Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 219, poz. 1705; z 2010
r.: Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 127, poz. 857; Nr 148,
poz. 991; Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.
40 ust. 1 oraz art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.Nr
142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.
1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004
r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.: Nr 172,
poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17, poz. 128; Nr
181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974;
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz.
1458; z 2009 r.: Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010
r.: Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106,
poz. 675), Rada Gminy Damnica uchwala, co następuje:
§1
		 Zmienia się treść:
— ust. 2 w § 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr V/18/11
Rady Gminy Damnica z dnia 27.01.2011r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych
prowadzonych na terenie gminy Damnica oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
który otrzymuje brzmienie: „Nadpłacona kwota dotacji
podlega zwrotowi na konto Urzędu Gminy w terminie
do 31 stycznia następnego roku budżetowego. Od nadpłat przekazanych po upływie tego terminu pobiera się
odsetki liczone, jak od zaległości podatkowych.”;
— ust. 1 i 2 w § 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr V/18/11
Rady Gminy Damnica z dnia 27.01.2011r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

§2
		 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§3
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Włodzimierz Kisiel
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UCHWAŁA Nr X/50/2011
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego części wsi Pogórze,
w zakresie działki Nr 78/74.
		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1 i art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z
2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust.
1 oraz art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717;
zm. 2004 nr 6, poz. 41, nr 141, poz. 1492; z 2005r nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr
225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r.
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474 i Nr 106, poz. 675) Rada
Gminy Kosakowo na wniosek Wójta Gminy Kosakowo
uchwala, co następuje:

Rozdział I
Ustalenia podstawowe.
§1
1. Stwierdza się zgodność projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pogórze, w zakresie działki nr 78/74 z ustaleniami Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kosakowo uchwalonego uchwałą
Rady Gminy Kosakowo Nr XXI/49/2008 z dnia 29 maja
2008 roku.
2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pogórze, w zakresie
działki nr 78/74, w granicach opracowania oznaczonych
na rysunku planu – załączniku nr 1 do uchwały.
3. Integralną część niniejszej uchwały stanowi:
1) Załącznik nr 1 w skali 1: 2000 w zakresie określonym
w uchwale i na rysunku,
2) Załącznik nr 2 – rozpatrzenie uwag przez Radę Gminy
wniesionych podczas wyłożenia zmiany planu,
3) Załącznik nr 3 – realizacja zadań należących do samorządu gminnego wynikających z uchwalenia zmiany
planu.
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§2
		 Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek
stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) terenie – rozumie się przez to teren o określonym w
planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony
symbolem literowym.
§3
1. Celem regulacji zawartych w zmianie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jest:
1) ustalenie przeznaczenia terenów pod określone
funkcje,
2) ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
3) określenie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy,
4) ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
5) ustalenie stawek procentowych, na podstawie,
których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
2. W granicach planu nie występują:
1) tereny górnicze,
2) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,

3) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
3. W granicach planu nie ustala się lokalizacji inwestycji
celu publicznego, o której mowa w przepisach art. 2
ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§4
		 Ustala się funkcję terenu dla obszaru objętego planem
– teren ulicy wewnętrznej - komunikacja, oznaczona symbolem KDW.
§5
1. Ustala się, że w liniach rozgraniczających ulicy KDW
poza pasem jezdni, obszar może być wyposażony w
systemy infrastruktury technicznej oraz urządzenia
techniczne z nimi związane dla sieci:
a) elektroenergetycznej przesyłowej i oświetleniowej,
b) wodociągowej,
c) kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
d) światłowodów i sieci telefonicznej.
2. Adaptuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej
znajdujące się w liniach rozgraniczających ulicy oraz
dopuszcza się ich budowę i modernizację.
3. Nowe linie elektrotechniczne niskiego i średniego napięcia oraz telefoniczne muszą być skablowane.
Rozdział II
Ustalenia szczegółowe.
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Rozdział III
Ustalenia końcowe.
§7
		 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§8
		 Traci moc Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Pogórze gm.
Kosakowo dla obszaru objętego niniejszą uchwałą.

§9
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo
Mirosław Marek
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Załącznik nr 1
do uchwały nr X/50/2011
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 8 czerwca 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr X/50/2011
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 8 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/50/2011
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 8 czerwca 2011 r.
Dotyczy: Rozstrzygnięcia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Pogórze, w zakresie działki
nr 78/74 zgodnie z art. 18 ust. 1,2 i 3 oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717 ze zmianami).
§1
		 W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pogórze,
w zakresie działki nr 78/74 do publicznego wglądu wraz z
prognozą oddziaływania ustaleń planu na środowisko nie
wniesiono żadnych uwag.
§2
		 W związku z tym, że w wyznaczonym terminie, nie
wniesiono żadnych uwag do projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pogórze, w zakresie działki nr 78/74 Rada Gminy odstępuje
od rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag.

Dotyczy: Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych Gminy Kosakowo oraz
o zasadach ich finansowania dla zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Pogórze, w zakresie działki nr 78/74 na podstawie art.
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami).
§1
		 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pogórze, w zakresie działki nr 78/74,
nie rodzi kosztów na inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej obciążających budżet gminy.
§2
		 W ramach procedury planistycznej na podstawie art.
17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr
80, poz. 717 ze zmianami) dla zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Pogórze, w
zakresie działki nr 78/74, sporządzono prognozę skutków
finansowych uchwalenia zmiany planu, z której wynika,
że Gmina Kosakowo nie poniesie kosztów na inwestycje
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy. W związku z tym nie rozpatruje się również zasad ich finansowania.

2402
UCHWAŁA Nr IX/83/2011
Rady Gminy Krokowa
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej.
		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”h” ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późno zmianami) Rada Gminy w Krokowej uchwala, co następuje:

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Piontek

§1
		 Zatwierdza się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krokowej, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
		 T r a c i m o c u c h w a ł a R a d y G m i n y K r o k o w a
Nr XXXIIl304/205 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Krokowej.
§3
		 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa
§4
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

Załącznik
do uchwały nr IX/83/2011
Rady Gminy Krokowa
z dnia 31 maja 2011 r.
STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KROKOWEJ
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
		 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej
zwany dalej „Ośrodkiem Pomocy” działa na podstawie
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Uchwały Nr 12/57/90 Gminnej Rady Narodowej w Krokowej z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia ośrodka
pomocy społecznej i jest jednostką organizacyjną Gminy
Krokowa.

2. Ośrodek Pomocy wykonuje zadania własne gminy
zgodnie z ustawą i ustaleniami przekazanymi przez Radę
Gminy Krokowa.

§2

		 Kierownik Ośrodka Pomocy może wytaczać na rzecz
obywateli powództwa w przypadkach określonych w
przepisach szczególnych.

1. Ośrodek Pomocy swoją działalnością obejmuje Gminę
Krokowa.
2. Siedzibą Ośrodka Pomocy jest 84-110 Krokowa,ul.
Żarnowiecka 29.
ROZDZIAŁ II
CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA
§3
		 Ośrodek Pomocy prowadzi działalność zgodną z założeniami polityki społecznej państwa na podstawie ustawy z
dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U 175 poz.
1362 z 2009r/
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,których
nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

§7

ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§8
		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

W skład Ośrodka Pomocy wchodzą:
Kierownik Ośrodka Pomocy.
Pracownicy socjalni obsługujący rejony opiekuńcze.
Pracownicy ds. obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych.
Pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze
Księgowa
Kierowca.
Pracownicy realizujący projekty unijne.
Asystent rodziny.

§4

§9

		 Zadania w zakresie pomocy społecznej, które realizuje
Ośrodek Pomocy obejmują:
1. Zadania wskazane w ustawie o pomocy społecznej w
szczególności:
a) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
b) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie
na świadczenia pomocy społecznej
c) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą
świadczeń,
d) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych osób rodzin,
e) pracę socjalną, rozumianą jako działalność
zawodową,skierowaną na pomoc we wznowieniu
lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w
społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
f) świadczenia usług opiekuńczych.
2. Realizację innych zadań na podstawie odrębnego upoważnienia Wójta Gminy Krokowa, w tym:
a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 21
czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych(Dz. U.Nr
71,poz. 734 z późn. zmianami)
b) realizacja zadań gminy określonych w ustawie z dnia
28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych(Dz.
U.Nr 228,poz. 2255 z późn.zmianami),
c) realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (Dz. U. Nr 1 z 2009r poz. 7 z późn.
zmianami)
3) Realizacja projektów unijnych zatwierdzonych przez
Instytucję Pośredniczącą na podstawie odrębnego
upoważnienia Wójta Gminy Krokowa.

1. Ośrodkiem Pomocy kieruje Kierownik zatrudniony przez
Wójta Gminy Krokowa.
2. Kierownika Ośrodka Pomocy zatrudnia Wójt na umowę
o pracę.
3. Kierownik Ośrodka Pomocy zatrudnia pracowników
Ośrodka.
4. Kierownik organizuje prace Ośrodka Pomocy, odpowiada za politykę pomocy społecznej na obszarze gminy.
5. Wójt udziela Kierownikowi Ośrodka Pomocy upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych, własnych gminy
oraz własnych o charakterze obowiązkowym.
6. Kierownik Ośrodka Pomocy składa Radzie Gminy
corocznie sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
7. Kierownik Ośrodka opracowuje regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy.
8. Realizacja przez Ośrodek Pomocy zadań określonych
ustawą o dodatkach mieszkaniowych i ustawą o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego następuje na podstawie odrębnego upoważnienia Wójta.
9. Kierownik realizuje projekty unijne na podstawie odrębnego upoważnienia Wójta.

§5
		 Pomoc społeczną Ośrodek Pomocy organizuje współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami,
związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i
prawnymi.
§6
1. Ośrodek Pomocy realizuje zadania własne gminy oraz
zadania zlecone gminie.

§ 10
1. Obsługę organizacyjną, finansowo-księgową i kadrową
zapewnia Ośrodek Pomocy.
2. Ośrodek posiada własny NIP, REGON oraz numer konta
bankowego.
§ 11
		 Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Pomocy są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych
mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy
o pracownikach samorządowych.
§ 12
		 Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zasady
funkcjonowania Ośrodka Pomocy określa Regulamin Organizacyjny, ustanowiony przez Zarządzenie Kierownika
Ośrodka.
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§ 13
		 Ośrodek Pomocy używa pieczęci podłużnej z nazwą
Ośrodka w pełnym brzmieniu oraz okrągłej w wypadkach
wskazanych w przepisach szczególnych.
ROZDZIAŁ IV
FINANSOWANIE OŚRODKA POMOCY
§ 14
1. Działalność Ośrodka Pomocy finansowana jest z budżetu gminy w ramach realizacji zadań własnych gminy
oraz z budżetu państwa w ramach realizacji zadań
zleconych gminie.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej jest
jednostka budżetową Gminy a podstawą jego gospoda
ki finansowej są środki finansowe z budżetu gminy-na
realizację zadań własnych gminy oraz środki finansowe
z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, ujęte
w planie finansowym jednostki, zatwierdzonym przez
Wójta.

3. Ośrodek Pomocy w ramach realizacji projektów unijnych otrzymuje dotację.
§ 15
		 Gmina może w ramach współdziałania z istniejącymi
na jej terenie podmiotami, instytucjami, organizacjami
społecznymi, związkom, i wyznaniowymi,zakładami pracy,
instytucjami oświaty za ich zgodą w trybie pisemnego
porozumienia może realizować określone zadania pomocy
społecznej, przyznając na ten cel środki pieniężne.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
1. Statut nadaje Rada Gminy.
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
3. Do dokonania czynności prawnych w imieniu Ośrodka
Pomocy uprawniony jest Kierownik Ośrodka w granicach udzielonego mu przez wójta pełnomocnictwa.

2403
UCHWAŁA Nr X/44/2011
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ostaszewo.
		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 6
ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.) Rada Gminy Ostaszewo uchwala, co
następuje:
§1
		 Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ostaszewo zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i
opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie, w godzinach
określonych w ramowym rozkładzie dnia.
§2
1. Za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym
wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 uchwały, ustala się
opłatę w wysokości 2,60 zł za każdą rozpoczętą godzinę
zegarową.
2. Jeżeli z ramowego rozkładu dnia wynika, że świadczenia podlegające opłacie rozpoczynają się lub kończą
o niepełnej godzinie zegarowej, opłata za świadczenia
w tej godzinie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
§3
		 Świadczenia podlegające opłacie, o której mowa w § 2
uchwały, obejmują:
a) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;

b) organizację gier i zabaw badawczych rozwijających
zainteresowania otaczającym światem;
c) organizację zajęć muzycznych lub plastycznych, lub
teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci;
d) organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka;
e) organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;
f) opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków.
§4
		 Traci moc uchwała Nr XXI/96/2008 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie opłaty stałej
za pobyt dziecka w Przedszkolu w Ostaszewie.
§5
		 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostaszewo.
§6
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady
Wojciech Wycichowski
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2404
UCHWAŁA Nr VII/27/2011
Rady Gminy Przywidz
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego
Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz.

		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.
U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20, w
związku z art. 3, ust. 1, art. 15, art. 17, art. 29 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, (Dz. U.z 2003r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
Rada Gminy Przywidz uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
		 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Nowa Wieś
Przywidzka obejmującego fragmenty wsi: Nowa Wieś
Przywidzka, Roztoka, Majdany, gmina Przywidz
§2
		 Plan obejmuje obszar części obrębu geodezyjnego
Nowa Wieś Przywidzka w granicach określonych na rysunkach planu, stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§3
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy, przyjmujące ład przestrzenny i
zrównoważony rozwój za podstawę tych ustaleń.
2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składają się z:
1) części tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II
niniejszej uchwały – Ustalenia ogólne
2) części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale
III niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe
3) części graficznej w formie rysunków planu stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – rysunek
planu nr 1 i nr 2 w skali 1:2000
3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią
integralną część planu w zakresie określonym jako
ustalenia planu. Pozostałe oznaczenia mają charakter
informacyjny.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§4
		 Ustala się następujące definicje użytych pojęć w ustaleniach planu:
1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objętego granicami opracowania planu, ograniczony liniami
rozgraniczającymi, charakteryzujący się określoną
funkcją i jednolitymi zasadami zagospodarowania
oraz oznaczony własnym symbolem literowo-cyfrowym.
2) Karta terenu – zapis słowny ustaleń szczegółowych
planu dla terenu funkcyjnego.
3) Powierzchnia biologicznie czynna – część terenu
działki lub strefy określona w%, pokryta roślinnością
lub wodami powierzchniowymi.

4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu, oznaczająca nieprzekraczalną linię lokalizacji
ścian zewnętrznych budynków. Linie te nie dotyczą
wykuszy, gzymsów, ryzalitów, itp. które mogą być
wysunięte przed linię zabudowy do 0,6 m oraz nie
dotyczą schodów wejściowych, zadaszeń, podestów, balkonów, które mogą być wysunięte przed
linię zabudowy do 1,5 m.
5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczalna wielkość powierzchni zabudowy określona
w% wyrażająca stosunek powierzchni wszystkich
budynków (mierzona po obrysie ścian zewnętrznych) zlokalizowanych na działce lub w obrębie
strefy funkcyjnej do powierzchni tej działki lub strefy
funkcyjnej.
6) Wysokość zabudowy – wysokość mierzona od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku
do górnej krawędzi kalenicy lub pokrycia dachu.
7) Zabudowa o funkcji wiodącej – zabudowa o funkcji
zgodnej z przeznaczeniem terenu określonym dla
danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w punkcie 3.
§ 5 niniejszej uchwały.
8) Zabudowa o funkcji towarzyszącej – zabudowa o
funkcji uzupełniającej, towarzysząca zabudowie
wiodącej, wg klasyfikacji w punkcie 3. § 5 niniejszej
uchwały.
9) Zapewnienie parkingów – w granicach działki lub
terenu należy zapewnić minimalną ilość miejsc
parkingowych w liczbie określonej w ustaleniach
szczegółowych.
10) Infrastruktura techniczna i drogowa – należy przez
to rozumieć infrastrukturę publiczną i niepubliczną
z zakresu dróg, ścieżek rowerowych, chodników,
ciągów pieszo-jezdnych oraz uzbrojenia terenu w
sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
wodociągowe, gazociąg, linie elektroenergetyczne
i teletechniczne itp.
11) Usługi – wszelka działalność usługowa publiczna
i niepubliczna z zakresu handlu, gastronomii, hotelarstwa, usług zdrowia, administracji, rekreacji i
wypoczynku itp. poza usługami z zakresu handlu o
powierzchni sprzedaży powyżej 400m2 (chyba, że
ustalenia szczegółowe stanowią inaczej). Wyklucza
się usługi związane z rzemiosłem samochodowym,
warsztatami ślusarskimi, mechanicznymi, lakierniczymi itp. powodujące nadmierne emisje do środowiska w zakresie hałasu, zapachu, promieniowania
elektromagnetycznego, gazów, pyłów, odpadów i
innych zanieczyszczeń.
12) Dachy dwuspadowe - dachy o dwóch lub kilku
przenikających się połaciach i tych samych spadkach, na rzutach budynków opartych na jednym
prostokącie lub kilku prostokątach w kształcie liter
„L”, „T” lub opartych na krzyżu (zapis o stosowaniu dachów dwuspadowych nie dotyczy wykuszy,
lukarn, werand, tarasów itp.).
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§5
1. Ustala się podział terenu objętego granicami planu
na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami
rozgraniczającymi wyznaczającymi tereny o różnych
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania
terenu.
2. Strefy funkcyjne oznacza się symbolem cyfrowo-literowym, określającym w kolejności:
1) Tereny komunikacji
a) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką)
oznaczająca kolejny numer terenu komunikacji
wydzielonego liniami rozgraniczającymi. Kolejny
numer terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki)
b) symbol drugi – jedna lub kilka dużych liter alfabetu (bez kropki) określających klasyfikację terenu
komunikacji
2) Pozostałe tereny funkcyjne
a) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką)
oznaczająca kolejny numer terenu wydzielonego
liniami rozgraniczającymi.
b) symbol drugi – jedna lub kilka dużych liter alfabetu
(bez kropki) określających rodzaj funkcji terenu.
3. Dla obszaru objętego planem określa się następujące
ustalenia ogólne dla funkcji projektowanych w planie.
Funkcje określone w ustaleniach szczegółowych, inne
niż w ustaleniach ogólnych, są obowiązujące.
1) MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej
a) Wiodące funkcje, obiekty oraz formy użytkowania
i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu
— lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej i drogowej
— lokalizacja zabudowy towarzyszącej i gospodarczej - garaże, wiaty, altany w formie wolnostojących lub zespolonych obiektów budowlanych
— lokalizacja dróg wewnętrznych
— lokalizacja zabudowy usługowej wolnostojącej
lub usług wbudowanych o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 100 m2
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania
terenu:
		 — lokalizacja wiatraków wytwarzających prąd
2) MN,U,KS– Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz obsługi komunikacji
samochodowej
a) Wiodące funkcje, obiekty oraz formy użytkowania
i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub zespolonej z budynkami usługowymi
— lokalizacja zabudowy usługowej (stacja paliw,
zajazd, hotel, gastronomia itp.)
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu
— lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej i drogowej
— lokalizacja zabudowy towarzyszącej i gospodar-
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czej - garaże, wiaty, altany w formie wolnostojących lub zespolonych obiektów budowlanych
— lokalizacja dróg wewnętrznych
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania
terenu:
— lokalizacja wiatraków wytwarzających prąd
3) RM - Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
a) Wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania
i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja zabudowy zagrodowej związanej z
działalnością rolniczą: mieszkaniową i gospodarczą
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja max. dwóch budynków mieszkalnych w obrębie siedliska
— lokalizacja obiektów i urządzeń związanych z
produkcją rolną indywidualną
— lokalizacja obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu
— lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej i drogowej
— lokalizacja zabudowy towarzyszącej i gospodarczej - garaże, wiaty, altany w formie wolnostojących lub zespolonych obiektów budowlanych
— lokalizacja usług agroturystycznych
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania
terenu:
— lokalizacja wiatraków wytwarzających prąd
4) MN,L – Tereny rekreacji pobytowej indywidualnej
a) Wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania
i zagospodarowania terenu:
— zabudowa letniskowa w formie domów letniskowych jednorodzinnych wolnostojących (1
lokal letniskowy)
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu
— lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej i drogowej
— zabudowa towarzysząca związana z funkcją
wiodącą (garaże, budynki gospodarcze, wiaty
itp.)
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania
terenu:
— lokalizacja wiatraków wytwarzających prąd
— zabudowa letniskowa zbiorowa
5) R - Tereny rolne
a) Wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania
i zagospodarowania terenu:
— uprawy rolne i ogrodnicze
— ochrona istniejących naturalnych i półnaturalnych ekosystemów przyrodniczych (torfowisk,
muraw, linii brzegowych wód, rowów melioracyjnych, zadrzewień śródpolnych, oczek i
zbiorników wodnych itp.)
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja infrastruktury technicznej
— lokalizacja dróg gruntowych, dojazdowych i
wewnętrznych
— lokalizacja rowów i urządzeń melioracyjnych
— przebudowa systemu drenarskiego z zapewnieniem niezakłóconego przepływu
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c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania
terenu:
— lokalizacja ogrodów działkowych
— likwidacja istniejących ekosystemów przyrodniczych (torfowisk, muraw, linii brzegowych
wód, rowów melioracyjnych, zadrzewień śródpolnych, oczek i zbiorników wodnych itp.)
— lokalizacja wiatraków wytwarzających prąd
6) ZL - Tereny leśne
a) Wiodące funkcje, obiekty oraz formy użytkowania
 i zagospodarowania terenu:
 — tereny leśne
 b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa nia terenu:
 — zalesienia
 — lokalizacja obiektów związanych z gospodarką
leśną (paśniki, wieże obserwacyjne itp.)

 c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania
 terenu:
— likwidacja rowów i urządzeń melioracyjnych

— lokalizacja wszelkich form zabudowy nie zwią
zanych z gospodarką leśną
7) MW,MN,RU - Tereny zabudowy mieszkaniowej
 wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz tereny obsługi
 produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
 i ogrodniczych
 a) Wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania
 i zagospodarowania terenu:
 — lokalizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

—
lokalizacja
zabudowy mieszkaniowej jednoro
dzinnej

— lokalizacja zabudowy zagrodowej

— lokalizacja zabudowy obsługi produkcyjnej

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i

ogrodniczych
 b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa nia terenu:
 — lokalizacja obiektów i urządzeń związanych z
produkcją rolną

 — lokalizacja obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem tere
nu

— lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury

technicznej i drogowej

— lokalizacja zabudowy towarzyszącej i gospodar
czej - garaże, wiaty, altany w formie wolnostoją
cych lub zespolonych obiektów budowlanych
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8)
		
		
		
		

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania
terenu:
— lokalizacja wiatraków wytwarzających prąd
Tereny komunikacji
KZ – tereny dróg zbiorczych
KDL – tereny dróg lokalnych
KDW – tereny dróg dojazdowych wewnętrznych
KXPW – tereny ciągów pieszo-jezdnych wewnętrznych
§6

1. Ustalenia planu odnoszą się do nowych podziałów
geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do
zmian wprowadzanych drogą rozbudów i przebudów
oraz do zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba
że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.
2. Obiekty o gabarytach oraz tereny o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami planu mogą być
użytkowane i poddawane remontom do czasu realizacji zamierzeń zgodnych z planem, chyba ze ustalenia
szczegółowe stanowią inaczej.
3. Linie rozgraniczające stref funkcyjnych mogą ulegać
korektom, jeżeli konieczność taka wyniknie z rozwiązań
technicznych lub ochrony istniejących walorów, o ile nie
naruszy to innych ustaleń planu. W strefach funkcyjnych
dopuszcza się również wydzielanie działek dla potrzeb
infrastruktury (stacje trafo, przepompownie itp.) oraz
dróg wewnętrznych (chyba, że ustalenia szczegółowe
stanowią inaczej) po uzyskaniu zgody osób, których
interes prawny może być naruszony.
4. Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności musi być ograniczony do granic obszaru, dla
którego inwestor posiada tytuł prawny, poza urządzeniami i obiektami telekomunikacyjnymi, które należy
rozpatrywać i lokalizować w oparciu o ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
5. Dopuszcza się wydzielenia działek o parametrach mniejszych niż określono w ustaleniach szczegółowych w celu
przyłączenia i scalenia działek przylegających.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§7
		 W granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zostały wyodrębnione 98 stref funkcyjnych, ujętych w 12 kartach terenu.
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2FKURQLHSRGOHJDMßU]HçEDWHUHQXLVWQLHMßFD]LHOHã ]DGU]HZLHQLD
]DNU]HZLHQLD FLHNLZRGQHQDWXUDOQHLURZ\PHOLRUDF\MQHRF]NDZRGQHRUD]
V\VWHP\GUHQDUVNLH
  1DOHé\RJUDQLF]\ÝGRQLH]EáGQHJRPLQLPXPZV]HONLHURERW\]LHPQH
]ZLß]DQH]PDNURQLZHODFMßWHUHQX=DOHFDVLáZÛDåFLZßRUJDQL]DFMá
SODFXEXGRZ\ZFHOXRJUDQLF]HQLDSU]HNV]WDÛFHãZLHU]FKQLHMZDUVWZ\
OLWRVIHU\
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 3RZLHU]FKQLHWHUHQXFKURQLÝSU]HGHUR]MßZRGQßSRSU]H]
]DEH]SLHF]HQLHVZRERGQHJRRGSÛ\ZXZ¦GRSDGRZ\FKQLH
GRSXV]F]DMßFGRLFK]DOHJDQLD
  :\FLQNDGU]HZ]JRGQLH]XVWDZßRRFKURQLHSU]\URG\PRéHQDVWßSLÝ
MHG\QLH]D]JRGßRGSRZLHGQLFKRUJDQ¦Z=DND]OLNZLGRZDQLD
LQLV]F]HQLD]DGU]HZLHãZW\PåU¦GSROQ\FKSU]\GURéQ\FK
LQDGZRGQ\FKMHéHOLQLHZ\QLNDWR]SRWU]HE\RFKURQ\
SU]HFLZSRéDURZHML]DSHZQLHQLDEH]SLHF]HãVWZDUXFKXGURJRZHJR
OXEZRGQHJRDOEREXGRZ\RGEXGRZ\XWU]\PDQLDUHPRQW¦ZOXE
QDSUDZ\XU]ßG]HãZRGQ\FK2FKURQLHSRGOHJD]LHOHãZ\VRNDÃ
NRPSRQRZDQD SDUNLDOHMHSU]\GURéQHLWS RUD]]ZLß]DQD
]KLVWRU\F]Q\PLVLHGOLVNDPL

  :V]HONLHFLHNLZRGQHQDWXUDOQHLURZ\PHOLRUDF\MQHRF]NDZRGQH
RUD]]ELRUQLNLZRGQHSRGOHJDMßRFKURQLHNRQVHUZDFMLLXGURéQLHQLX
]]DSHZQLHQLHPQLHQDUXV]DOQHJRSU]HSÛ\ZXZ¦G'RSXV]F]DVLá
VNDQDOL]RZDQLHFLHN¦ZZRGQ\FK]]DSHZQLHQLHPVS¦MQRåFL
VZRERGQHJRSU]HSÛ\ZXZ¦GGODFDÛHJRV\VWHPXK\GURORJLF]QHJR
LSRGZDUXQNLHPX]\VNDQLDSR]\W\ZQ\FKGHF\]MLDGPLQLVWUDF\MQ\FK
]JRGQLH]SU]HSLVDPLV]F]HJ¦ÛRZ\PL:ÛDåFLFLHOHWHUHQX]RERZLß]DQL
VßXWU]\P\ZDÝLNRQVHUZRZDÝURZ\PHOLRUDF\MQHVWDQRZLßFHLFK
ZÛDVQRåÝRUD]PDMßRERZLß]HN]DSHZQLÝGRVWáSRGSRZLHGQLP
VÛXéERPGRURZ¦ZSXEOLF]Q\FKZFHOXLFKXWU]\PDQLDLNRQVHUZDFML
  1DOHé\]DSHZQLÝVS¦MQ\V\VWHPJRVSRGDUNLZRGDPLJUXQWRZ\PL QS
GUHQDéSU]HSXVW\LWS ELRUßFSRGXZDJáXZDUXQNRZDQLDWHUHQ¦Z
SU]\OHJÛ\FK:SU]\SDGNXQDWUDILHQLDZWUDNFLHUHDOL]DFMLURE¦W
EXGRZODQ\FKQDLVWQLHMßF\GUHQDéQDOHé\JREH]Z]JOáGQLH]DFKRZDÝ
OXESU]HÛRé\Ý]DFKRZXMßFVS¦MQRåÝV\VWHPXGUHQDéRZHJRFDÛHJR
REV]DUX
1DWHUHQDFKRVSDGNXSRZ\éHMSU]HGSU]\VWßSLHQLHPGRG]LDÛDã
LQZHVW\F\MQ\FKQDOHé\Z\NRQDÝEDGDQLDJHRORJLF]QRLQé\QLHUVNLHZ]DNUHVLH
VWDWHF]QRåFLWHUHQX:SU]\SDGNXVWZLHUG]HQLDQLHNRU]\VWQ\FKZDUXQN¦Z
JUXQWRZRZRGQ\FKQDOHé\]DVWRVRZDÝRGSRZLHGQLHåURGNL]DEH]SLHF]DMßFH
WHUHQSU]HGRVXZDQLHPVLáPDV]LHPQ\FK
3URZDG]RQHSUDFHEXGRZODQHSURMHNWRZDQHXé\WNRZDQLH
L]DJRVSRGDURZDQLHWHUHQXQLHPRJßVWDQRZLÝçU¦GÛD]DQLHF]\V]F]Hã
åURGRZLVNDJUXQWRZRÃZRGQHJRQDOHé\VWRVRZDÝUR]ZLß]DQLDWHFKQLF]QH
WHFKQRORJLF]QHLRUJDQL]DF\MQHJZDUDQWXMßFH]DEH]SLHF]HQLHSU]HG
]DQLHF]\V]F]HQLHPZDUVWZ\ZRGRQRåQHM
8WU]\PDÝPLQLPDOQ\SURFHQWSRZLHU]FKQLELRORJLF]QLHF]\QQHMÃ
*RVSRGDUNDRGSDGDPLPXVLE\Ý]JRGQD]SU]HSLVDPLRGUáEQ\PL'RFHORZR
QDOHé\Gßé\ÝGRVHJUHJRZDQLDRGSDG¦ZSRF]\QDMßFRGLFKVHOHNW\ZQHM
]EL¦UNL]]DOHFHQLHPSRG]LDÛXQDIUDNFMáVXFKßLPRNUß
:V]HONLH]PLDQ\VWRVXQN¦ZJUXQWRZRZRGQ\FKWRZDU]\V]ßFHUHDOL]DFML
]DSLV¦ZSODQXQLHPRJßWUZDOHQHJDW\ZQLHRGG]LDÛ\ZDÝQDWHUHQ\
VßVLHGQLHDVSRV¦ERGSURZDG]HQLDZ¦GRSDGRZ\FKSRZLQLHQXZ]JOáGQLDÝ
XZDUXQNRZDQLDWHUHQ¦ZVßVLHGQLFKLQLHPRéHSRZRGRZDÝQDQLFKV]N¦G
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3U]\UHDOL]DFMLSODQXQDOHé\REMßÝRFKURQßQDWXUDOQHLS¦ÛQDWXUDOQH
HNRV\VWHP\WRUIRZLVNDPXUDZ\VROQLVNDOLQLHEU]HJRZHZ¦GGROLQ\
U]HF]QHçU¦GÛDçU¦GOLVNDZFHOX]DSHZQLHQLDWUZDÛRåFLLU¦éQRURGQRåFL
JHQHW\F]QHMG]LNLFKURåOLQ]ZLHU]ßWLJU]\E¦Z]JRGQLH]SU]HSLVDPL
RGUáEQ\PLZW\PPLQ 8VWDZ\]GQLDNZLHWQLDU3UDZRRFKURQ\
äURGRZLVND WHNVWMHGQROLW\']8]U1USR]]H]P 
 8VWDZ\]GQLDNZLHWQLDURRFKURQLHSU]\URG\ ']8]U1U
SR]]U1USR]1USR] 
 8VWDZ\]GQLDOLSFDU3UDZRZRGQH WHNVWMHGQ']8]U1U
SR]]H]P 
 8VWDZ\]GQLDVLHUSQLDURRFKURQLH]ZLHU]ßW WHNVWMHGQ']8]
U1USR]]H]P 
 5R]SRU]ßG]HQLD0LQLVWUDäURGRZLVND]GQLDZU]HåQLDUZVSUDZLH
JDWXQN¦ZG]LNRZ\VWáSXMßF\FK]ZLHU]ßWREMáW\FKRFKURQß ']81USR]
 
 5R]SRU]ßG]HQLD0LQLVWUDäURGRZLVND]GQLDOLSFDUZVSUDZLH
JDWXQN¦ZG]LNRZ\VWáSXMßF\FKURåOLQREMáW\FKRFKURQß ']81U
SR] 
 5R]SRU]ßG]HQLD0LQLVWUDäURGRZLVND]GQOLSFDUZVSUDZLH
JDWXQN¦ZG]LNRZ\VWáSXMßF\FKJU]\E¦ZREMáW\FKRFKURQß ']81U
SR] 

 =$6$'<2&+521<'=,('=,&7:$.8/7852:(*2,=$%<7.:25$='%5.8/785<
:63Ú&=(61(-


:VWUHIDFK01L01]ORNDOL]RZDQHVßRELHNW\RZDORUDFKKLVWRU\F]QR
NXOWXURZ\FKR]QDF]RQHJUDILF]QHQDU\VXQNXSODQXNW¦UHSRGOHJDMß
RFKURQLH


=DVDG\RFKURQ\RELHNW¦ZRZDORUDFKKLVWRU\F]QRNXOWXURZ\FKR]QDF]RQ\FK
JUDILF]QLHQDU\VXQNXSODQX2FKURQLHSRGOHJDKLVWRU\F]QDWUDG\F\MQD
EU\ÛDEXG\QN¦ZNV]WDÛWGDFKXIRUPDDUFKLWHNWRQLF]QDGHWDODUFKLWHNWRQLF]Q\
ZW\PZLHONRåÝLNV]WDÛWRWZRU¦ZGU]ZLRZ\FKLRNLHQQ\FKZUD]]SRG]LDÛHP
VWRODUNLRNLHQQHM 
'RSXV]F]DVLáDGDSWDFMáHZPRGHUQL]DFMáSRGZDUXQNLHP]DFKRZDQLD
IRUPSRGOHJDMßF\FKRFKURQLHZ\PLHQLRQ\FKZSNW


'RSXV]F]DVLáUR]EL¦UNáRELHNW¦ZRZDORUDFKKLVWRU\F]QRNXOWXURZ\FK
R]QDF]RQ\FKJUDILF]QLHQDU\VXQNXSODQXW\ONRZZ\SDGNX]DJURéHQLD
]GURZLDLPLHQLDOXG]LQDSRGVWDZLHHNVSHUW\]\Z\GDQHMSU]H]RVREá
XSRZDéQLRQß
 :<0$*$1,$:<1,.$-Þ&(=3275=(%.6=7$Ú72:$1,$35=(675=(1,38%/,&=1<&+

 'RSXV]F]DVLáORNDOL]DFMáRELHNW¦ZEXGRZODQ\FKRIXQNFMLSXEOLF]QHM
 3$5$0(75<,:6.$æ1,.,.6=7$Ú72:$1,$=$%8'2:<

,ORåÝNRQG\JQDFML
0D[NRQG\JQDFMHRVWDWQLDZIRUPLHSRGGDV]D
Z\VRNRåÝGOD
'RSXV]F]DVLáWU]HFLßNRQG\JQDFMáSLZQLF]Qß
]DEXGRZ\RIXQNFML :\VRNRåÝ]DEXGRZ\PD[PZ\VRNRåÝSRVDG]NL
ZLRGßFHM
SDUWHUXGRPRGSR]LRPXWHUHQXSU]\ZHMåFLXGR
EXG\QNX

3RZ]DEXGRZ\
'RSRZLHU]FKQLSRNU\FLDG]LDÛNL

'DFK\
'DFK\GZXVSDGRZHRNßFLHQDFK\OHQLDSRÛDFL
GDFKRZHM¾ª¾

.V]WDÛWRZDQLH
1DOHé\VWRVRZDÝVS¦MQHIRUP\DUFKLWHNWRQLF]QHGOD
IRUP\
]DPLHU]HQLDLQZHVW\F\MQHJRZREUáELHG]LDÛNLQD
DUFKLWHNWRQLF]QHM
]DVDG]LHNRQW\QXDFMLUHJLRQDOQHMZW\PPLHMVFRZHM
WUDG\FMLEXGRZODQHM
1DOHé\VWRVRZDÝQDWXUDOQHPDWHULDÛ\Z\NRãF]HQLD
åFLDQEXG\QN¦Z=DND]VWRVRZDQLDVLGLQJX
.RORU\VW\NDVWRQRZDQDZEDUZDFKSDOHW\]LHPL
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'RSXV]F]DVLá]DEXGRZáWRZDU]\V]ßFß]ZLß]DQß
]IXQNFMßZLRGßFß]]DFKRZDQLHPVS¦MQRåFLIRUP\
DUFKLWHNWRQLF]QHMRUD]PDWHULDÛ¦ZGODFDÛHJR]HVSRÛX
]DEXGRZ\ZREUáELHG]LDÛNL
0D[Z\VRNRåÝ]DEXGRZ\WRZDU]\V]ßFHMP

0DÛDDUFKLWHNWXUD
'RSXV]F]DVLáPDÛßDUFKLWHNWXUá]ZLß]DQß]IXQNFMß
ZLRGßFß
:]GÛXéGU¦JVWRVRZDÝRJURG]HQLHRZ\VRNRåFLP
:\NOXF]DVLáRJURG]HQLDSHÛQHRUD]SUHIDEU\NRZDQH
éHOEHWRZH2JURG]HQLD]VLDWNLRGIURQWXREVDG]LÝ
é\ZRSÛRWHP
:VWUHIDFK0101L01RERZLß]XMH]DND]
ORNDOL]DFMLUHNODP

/LQLH]DEXGRZ\
1DOHé\]DFKRZDÝQLHSU]HNUDF]DOQHOLQLH]DEXGRZ\Ã
ZJU\VXQNXSODQX
*5$1,&(,63262%<=$*2632'$52:$1,$7(5(1:/8%2%,(.7:32'/(*$-Þ&<&+
2&+521,(867$/21<&+1$32'67$:,(2'5à%1<&+=$3,6:

2EV]DUVWUHI010101010101SRÛRéRQHVßZJUDQLFDFK
3U]\ZLG]NLHJR2EV]DUX&KURQLRQHJR.UDMREUD]XJG]LHRERZLß]XMßQDND]\
L]DND]\Z\QLNDMßFH]XFKZDÛ\6HMPLNX:RMHZ¦G]WZD3RPRUVNLHJRQU
;/9,,]GQLDNZLHWQLDUZVSUDZLHREV]DU¦ZFKURQLRQHJR
NUDMREUD]XZZRMHZ¦G]WZLHSRPRUVNLP

7HUHQ]QDMGXMHVLáZ]DVLáJXVWUHI\RFKURQQHMREV]DUXJÛ¦ZQHJR]ELRUQLND
Z¦GSRG]LHPQ\FK*=:31URERZLß]XMßZ\PDJDQLDZ]DNUHVLHRFKURQ\
åURGRZLVNDVWDZLDQHREV]DURPRFKURQQ\P*=:3QDOHé\]DVWRVRZDÝ
UR]ZLß]DQLDWHFKQLF]QHWHFKQRORJLF]QHLRUJDQL]DF\MQHJZDUDQWXMßFH
]DEH]SLHF]HQLHSU]H]]DQLHF]\V]F]HQLHPZDUVWZ\ZRGRQRåQHM

:]GÛXéZV]\VWNLFKOLQLLQDSRZLHWU]Q\FK11L61Z\]QDF]DVLáREV]DU
RGSRZLHGQLRRV]HURNRåFLPLQPLPZNW¦U\PRERZLß]XMH]DND]
]DEXGRZ\RUD]QDVDG]Hã]LHOHQLZ\VRNLHM=DNUHVWHJRREV]DUXRUD]VSRV¦E
MHJR]DJRVSRGDURZDQLDQDOHé\X]JRGQLÝNDéGRUD]RZR]]DU]ßGFßVLHFL
7HUHQ\]QDMGXMßFHVLáZVWUHILHRGG]LDÛ\ZDQLDQDSRZLHWU]QHMOLQLL
HQHUJHW\F]QHM11PRéQDSU]H]QDF]\ÝSRG]DEXGRZáSRXSU]HGQLPMHM
VNDEORZDQLXOXESU]HÛRéHQLX8VXQLáFLHZV]HONLFKNROL]ML]LVWQLHMßFßVLHFLß
HOHNWURHQHUJHW\F]QßZLQQRQDVWßSLÝNRV]WHPLVWDUDQLHPLQZHVWRU¦Z
NROLGXMßF\FK]VLHFLßRELHNW¦Z3ODQ\]DJRVSRGDURZDQLDG]LDÛHNSRG
Z]JOáGHPNROL]MLX]JRGQLÝ]]DU]ßGFßVLHFL
6=&=(*Ú2:(=$6$'<,:$581.,6&$/$1,$,32'=,$Ú81,(58&+202ä&,

'RSXV]F]DVLáVFDODQLHG]LDÛHN

'RSXV]F]DVLáSRG]LDÛG]LDÛHNQD]DVDGDFKPLQSRZLHU]FKQLDG]LDÛNL
EXGRZODQHMÃPSU]\]DVWRVRZDQLXSU]\GRPRZ\FKRF]\V]F]DOQL
åFLHN¦ZÃP
2GSURZDG]HQLHåFLHN¦ZGRSU]\GRPRZ\FKRF]\V]F]DOQLåFLHN¦ZEORNXMH
GDOV]\SRG]LDÛG]LDÛNL


'RSXV]F]DVLáUHJXODFMáJUDQLFLSRG]LDÛWHUHQXGODSRWU]HELQIUDVWUXNWXU\
WHFKQX]EURMHQLDLGU¦J VLHFLSU]HSRPSRZQLHVWDFMHWUDQVIRUPDWRURZH
RVDGQLNLLWS RSDUDPHWUDFKZ\QLNDMßF\FK]WHFKQRORJLLLSU]HSLV¦Z
V]F]HJ¦ÛRZ\FK

'RSXV]F]DVLá]DEXGRZáQDLVWQLHMßF\FKG]LDÛNDFKRSRZLHU]FKQLPQLHMV]HM
QLéP
6=&=(*Ú2:(:$581.,=$*2632'$52:$1,$7(5(1:

:REUáELHVWUHI\QDOHé\ZSURZDG]LÝ]LHOHãZ\VRNßR]GREQß
]]DVWRVRZDQLHPJDWXQN¦ZURG]LP\FKQSZLHU]EDRVLNDVRVQDOLSD
NDV]WDQEU]R]DNORQGßEJUDEJÛ¦JZOLF]ELHPLQLPXPGU]HZRQDP
SRZLHU]FKQLG]LDÛNLV]F]HJ¦OQLHZ]GÛXéV]ODN¦ZNRPXQLNDF\MQ\FK

:VWUHILHGRSXV]F]DVLáORNDOL]DFMáRELHNW¦ZEXGRZODQ\FKRNW¦U\FKPRZD
ZSNWL
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'RSXV]F]DVLáORNDOL]DFMáLQIUDVWUXNWXU\WHOHNRPXQLNDF\MQHMRQLH]QDF]Q\P
RGG]LDÛ\ZDQLX]JRGQLH]SU]HSLVDPLV]F]HJ¦ÛRZ\PL
2ELHNW\EXGRZODQHORNDOL]RZDÝZRGOHJÛRåFLQLHPQLHMV]HMQLéPQDWHUHQLH
]DEXGRZDQ\PLPSR]DWHUHQHP]DEXGRZDQ\PLRG]HZQáWU]QHMNUDZáG]L
MH]GQLGURJLSRZLDWRZHMQU*]JRGQLH]XVWDZßRGURJDFKSXEOLF]Q\FK

 .2081,.$&-$

'RMD]G]LVWQLHMßF\FKLSURMHNWRZDQ\FKGU¦JSXEOLF]Q\FKLZHZQáWU]Q\FK


=DEUDQLDVLáQRZ\FKEH]SRåUHGQLFK]MD]G¦Z]GURJLSRZLDWRZHM1U*
GRSXV]F]DVLáNRPXQLNDFMHG]LDÛHN]ZZGURJßSRSU]H]LVWQLHMßFH]MD]G\OXE
X]JRGQLHQLDQRZHMORNDOL]DFML]MD]G¦Z]ZÛDåFLZ\P=DU]ßGFß'URJL


:JUDQLFDFKZÛDVQRåFLQDOHé\]DSHZQLÝPLHMVFDSDUNLQJRZHZLORåFLPLQ
PLHMVFHSRVWRMRZHORNDOPLHV]NDOQ\

 ,1)5$6758.785$
:RGD
=ZRGRFLßJXJPLQQHJR
äFLHNLVDQLWDUQH
 'RZLHMVNLHMVLHFLNDQDOL]DFMLVDQLWDUQHM

 'RSXV]F]DVLáRGSURZDG]HQLHåFLHN¦ZVDQLWDUQ\FK
GR]ELRUQLN¦ZEH]RGSÛ\ZRZ\FK
]XGRNXPHQWRZDQ\PZ\ZR]HPåFLHN¦ZGR
RF]\V]F]DOQLMDNRUR]ZLß]DQLHW\PF]DVRZHGRF]DVX
Z\NRQDQLDNDQDOL]DFMLVDQLWDUQHM=FKZLOß
Z\EXGRZDQLD]ELRUF]HMNDQDOL]DFMLVDQLWDUQHMQDOHé\
MHEH]Z]JOáGQLH]OLNZLGRZDÝDRELHNWSRGÛßF]\ÝGR
VLHFLNDQDOL]DFMLVDQLWDUQHM

 'RSXV]F]DVLáRGSURZDG]HQLHåFLHN¦ZGR
SU]\GRPRZ\FKRF]\V]F]DOQLåFLHN¦ZQDG]LDÛNDFK
RPLQSRZLHU]FKQLPLJUXQFLH
RRGSRZLHGQLFKSDUDPHWUDFKJUXQWRZRZRGQ\FK
SRWZLHUG]RQ\FKGRNXPHQWDFMßK\GURJHRORJLF]Qß
äFLHNLGHV]F]RZH
 3RZLHU]FKQLRZHRGSURZDG]HQLHZ¦GGHV]F]RZ\FK
GRSXV]F]DQHMHVWGODSRZLHU]FKQLGDFKRZ\FK
HNRORJLF]Q\FKRUD]WHUHQ¦ZQLHXWZDUG]RQ\FKSRG
ZDUXQNLHP]DEH]SLHF]HQLDWHUHQXSU]HG]DOHJDQLHP
Z¦GRSDGRZ\FKL]DOHZDQLHPWHUHQ¦ZVßVLHGQLFK

 :RG\RSDGRZH]SRZLHU]FKQLXWZDUG]RQ\FK GURJL
SDUNLQJLSODFHPDQHZURZH QDOHé\SRGF]\åFLÝ
ZVWRSQLX]DSHZQLDMßF\PVSHÛQLHQLHZ\PDJDã
RNUHåORQ\FKZRERZLß]XMßF\FKSU]HSLVDFK
LRGSURZDG]LÝMHGRSREOLVNLFKFLHN¦Z
SRZLHU]FKQLRZ\FKV\VWHPXNDQDOL]DFMLGHV]F]RZHM
GRÛ¦ZFKÛRQQ\FKOXE]ELRUQLN¦ZUHWHQF\MQ\FKSR
X]\VNDQLXVWRVRZQ\FKGHF\]MLDGPLQLVWUDF\MQ\FK
=DND]RGSURZDG]DQLDZ¦GGHV]F]RZ\FKGR
V\VWHPXRGZRGQLHãGURJLSRZLDWRZHMQU*
2JU]HZDQLH
6\VWHPHPLQG\ZLGXDOQ\POXE]ELRURZ\PZRSDUFLX
RQLVNRHPLV\MQHOXEQLHHPLV\MQHçU¦GÛDFLHSÛD=DOHFDVLá
VWRVRZDQLHRGQDZLDOQ\FKçU¦GHÛHQHUJLLFLHSOQHM
(QHUJHW\ND
=VLHFLHQHUJHW\F]QHMQDZDUXQNDFKJHVWRUDVLHFL
 8W\OL]DFMDRGSDG¦ZVWDÛ\FK
:\Z¦]SU]H]VSHFMDOLVW\F]QHSU]HGVLáELRUVWZDQD
Z\V\SLVNRåPLHFL]NW¦UHJRNRU]\VWDJPLQD]JRGQLH
]SU]HSLVDPLXVWDZ\RRGSDGDFKLSUDZHPRFKURQ\
åURGRZLVND
 8]EURMHQLHNRPHUF\MQH
'RSXV]F]DVLáORNDOL]DFMáX]EURMHQLDQD]DVDGDFKLZ
WHOHWHFKQLNDWHOHZL]MDNDEORZDLWS X]JRGQLHQLX]JHVWRUHPVLHFL,VWQLHMßFHX]EURMHQLH
GRSXV]F]DVLáSR]RVWDZLÝLXé\WNRZDÝHZHQWXDOQH
XVXQLáFLHNROL]ML]SODQRZDQßLQZHVW\FMßXVXQßÝQD
ZDUXQNDFKLZX]JRGQLHQLX]]DU]ßGFßVLHFL

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 119

— 13234 —

Poz. 2404

 6326%7<0&=$62:(*2=$*2632'$52:$1,$85=Þ'=$1,$,8è<7.2:$1,$

 1LHXVWDODVLá
 67$:.$352&(172:$

 
 ,11(867$/(1,$3/$18

'RSXV]F]DVLáGRGZ¦FKORNDOLPLHV]NDOQ\FKZREUáELHMHGQHM
QLHUXFKRPRåFL


'RSXV]F]DVLáORNDOL]DFMá]DEXGRZ\XVÛXJRZHMZROQRVWRMßFHMOXEXVÛXJ
ZEXGRZDQ\FKRSRZLHU]FKQLXé\WNRZHMQLHSU]HNUDF]DMßFHM
P


,VWQLHMßFß]DEXGRZáRIXQNFMDFKLQQ\FKQLéZXVWDOHQLDFKSODQXGRSXV]F]D
VLáSR]RVWDZLÝXé\WNRZDÝLUHPRQWRZDÝ1RZD]DEXGRZDPXVLE\Ý
UHDOL]RZDQD]]DFKRZDQLHPSDUDPHWU¦ZRNUHåORQ\FKV]F]HJ¦ÛRZRZSNW


,VWQLHMßFß]DEXGRZáRJDEDU\WDFKLQQ\FKQLéZXVWDOHQLDFKSODQXGRSXV]F]D
VLáSR]RVWDZLÝUHPRQWRZDÝOXESU]HEXGRZDÝ%XGRZDQRZ\FKRELHNW¦Z
PXVLE\ÝUHDOL]RZDQD]]DFKRZDQLHPSDUDPHWU¦ZRNUHåORQ\FKV]F]HJ¦ÛRZR
ZSNW


1DOHé\]DSHZQLÝRFKURQáçU¦GHÛZRG\SLWQHMLWHFKQRORJLF]QHMSU]HG
VNDéHQLHPSRSU]H]ZVND]DQLHVWXGQLDZDU\MQ\FKOXEPRéOLZRåFLDZDU\MQHJR
]DRSDWU]HQLDOXGQRåFLZZRGá


5HNODP\ORNDOL]RZDQHZVßVLHG]WZLHGURJLSRZLDWRZHMQU*QDOHé\
X]JRGQLÝ]ZÛDåFLZ\P=DU]ßGFß'URJL


.$57$7(5(181U








35=(=1$&=1,(7(5(18
01
WHUHQ\]DEXGRZ\PLHV]NDQLRZHMMHGQRURG]LQQHMZROQRVWRMßFHM
1U675()<
01
01 01 01 01 01 01
32:,(5=&+1,$
KD
KD KD KD KD KD KD
1U675()<
01
01 01 01 01 01 01
32:,(5=&+1,$
KD
KD 
KD KD KD 
KD
KD
1U675()<
01
01 01 01 01 01 01
32:,(5=&+1,$
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01
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=$6$'<2&+521<,.6=7$Ú72:$1,$Ú$'835=(675=(11(*2
 ']LDÛDQLDLQZHVW\F\MQHUHDOL]RZDÝZVSRV¦ELGHQW\ILNXMßF\SU]HVWU]Hã
SRSU]H]NV]WDÛWRZDQLH]DEXGRZ\RNUHåORQHV]F]HJ¦ÛRZRZSXQNFLH
=$6$'<2&+521<ä52'2:,6.$35=<52'<,.5$-2%5$=8.8/7852:(*2

2FKURQLHSRGOHJDMßU]HçEDWHUHQXLVWQLHMßFD]LHOHã ]DGU]HZLHQLD
]DNU]HZLHQLD FLHNLZRGQHQDWXUDOQHLURZ\PHOLRUDF\MQHRF]NDZRGQHRUD]
V\VWHP\GUHQDUVNLH
  1DOHé\RJUDQLF]\ÝGRQLH]EáGQHJRPLQLPXPZV]HONLHURERW\]LHPQH
]ZLß]DQH]PDNURQLZHODFMßWHUHQX=DOHFDVLáZÛDåFLZßRUJDQL]DFMá
SODFXEXGRZ\ZFHOXRJUDQLF]HQLDSU]HNV]WDÛFHãZLHU]FKQLHMZDUVWZ\
OLWRVIHU\
 3RZLHU]FKQLHWHUHQXFKURQLÝSU]HGHUR]MßZRGQßSRSU]H]
]DEH]SLHF]HQLHVZRERGQHJRRGSÛ\ZXZ¦GRSDGRZ\FKQLH
GRSXV]F]DMßFGRLFK]DOHJDQLD
  :\FLQNDGU]HZ]JRGQLH]XVWDZßRRFKURQLHSU]\URG\PRéHQDVWßSLÝ
MHG\QLH]D]JRGßRGSRZLHGQLFKRUJDQ¦Z2FKURQLHSRGOHJD]LHOHã
Z\VRNDÃNRPSRQRZDQD SDUNLDOHMHSU]\GURéQHLWS RUD]]ZLß]DQD
]KLVWRU\F]Q\PLVLHGOLVNDPL










2EUáEJHRGH]\MQ\1RZD:LHå3U]\ZLG]ND
33,,
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  :V]HONLHFLHNLZRGQHQDWXUDOQHLURZ\PHOLRUDF\MQHRF]NDZRGQH
RUD]]ELRUQLNLZRGQHSRGOHJDMßRFKURQLHNRQVHUZDFMLLXGURéQLHQLX
]]DSHZQLHQLHPQLHQDUXV]DOQHJRSU]HSÛ\ZXZ¦G'RSXV]F]DVLá
VNDQDOL]RZDQLHFLHN¦ZZRGQ\FK]]DSHZQLHQLHPVS¦MQRåFL
VZRERGQHJRSU]HSÛ\ZXZ¦GGODFDÛHJRV\VWHPXK\GURORJLF]QHJR
LSRGZDUXQNLHPX]\VNDQLDSR]\W\ZQ\FKGHF\]MLDGPLQLVWUDF\MQ\FK
]JRGQLH]SU]HSLVDPLV]F]HJ¦ÛRZ\PL:ÛDåFLFLHOHWHUHQX]RERZLß]DQL
VßXWU]\P\ZDÝLNRQVHUZRZDÝURZ\PHOLRUDF\MQHVWDQRZLßFHLFK
ZÛDVQRåÝRUD]PDMßRERZLß]HN]DSHZQLÝGRVWáSRGSRZLHGQLP
VÛXéERPGRURZ¦ZSXEOLF]Q\FKZFHOXLFKXWU]\PDQLDLNRQVHUZDFML
  1DOHé\]DSHZQLÝVS¦MQ\V\VWHPJRVSRGDUNLZRGDPLJUXQWRZ\PL QS
GUHQDéSU]HSXVW\LWS ELRUßFSRGXZDJáXZDUXQNRZDQLDWHUHQ¦Z
SU]\OHJÛ\FK:SU]\SDGNXQDWUDILHQLDZWUDNFLHUHDOL]DFMLURE¦W
EXGRZODQ\FKQDLVWQLHMßF\GUHQDéQDOHé\JREH]Z]JOáGQLH]DFKRZDÝ
OXESU]HÛRé\Ý]DFKRZXMßFVS¦MQRåÝV\VWHPXGUHQDéRZHJRFDÛHJR
REV]DUX

1DWHUHQDFKRVSDGNXSRZ\éHMSU]HGSU]\VWßSLHQLHPGRG]LDÛDã
LQZHVW\F\MQ\FKQDOHé\Z\NRQDÝEDGDQLDJHRORJLF]QRLQé\QLHUVNLHZ]DNUHVLH
VWDWHF]QRåFLWHUHQX:SU]\SDGNXVWZLHUG]HQLDQLHNRU]\VWQ\FKZDUXQN¦Z
JUXQWRZRZRGQ\FKQDOHé\]DVWRVRZDÝRGSRZLHGQLHåURGNL]DEH]SLHF]DMßFH
WHUHQSU]HGRVXZDQLHPVLáPDV]LHPQ\FK

3URZDG]RQHSUDFHEXGRZODQHSURMHNWRZDQHXé\WNRZDQLH
L]DJRVSRGDURZDQLHWHUHQXQLHPRJßVWDQRZLÝçU¦GÛD]DQLHF]\V]F]Hã
åURGRZLVNDJUXQWRZRÃZRGQHJRQDOHé\VWRVRZDÝUR]ZLß]DQLDWHFKQLF]QH
WHFKQRORJLF]QHLRUJDQL]DF\MQHJZDUDQWXMßFH]DEH]SLHF]HQLHSU]HG
]DQLHF]\V]F]HQLHPZDUVWZ\ZRGRQRåQHM

8WU]\PDÝPLQLPDOQ\SURFHQWSRZLHU]FKQLELRORJLF]QLHF]\QQHMÃ

*RVSRGDUNDRGSDGDPLPXVLE\Ý]JRGQD]SU]HSLVDPLRGUáEQ\PL'RFHORZR
QDOHé\Gßé\ÝGRVHJUHJRZDQLDRGSDG¦ZSRF]\QDMßFRGLFKVHOHNW\ZQHM
]EL¦UNL]]DOHFHQLHPSRG]LDÛXQDIUDNFMáVXFKßLPRNUß

:V]HONLH]PLDQ\VWRVXQN¦ZJUXQWRZRZRGQ\FKWRZDU]\V]ßFHUHDOL]DFML
]DSLV¦ZSODQXQLHPRJßWUZDOHQHJDW\ZQLHRGG]LDÛ\ZDÝQDWHUHQ\VßVLHGQLH
DVSRV¦ERGSURZDG]HQLDZ¦GRSDGRZ\FKSRZLQLHQXZ]JOáGQLDÝ
XZDUXQNRZDQLDWHUHQ¦ZVßVLHGQLFKLQLHPRéHSRZRGRZDÝQDQLFKV]N¦G

3U]\UHDOL]DFMLSODQXQDOHé\REMßÝRFKURQßQDWXUDOQHLS¦ÛQDWXUDOQH
HNRV\VWHP\WRUIRZLVNDPXUDZ\VROQLVNDOLQLHEU]HJRZHZ¦GGROLQ\
U]HF]QHçU¦GÛDçU¦GOLVNDZFHOX]DSHZQLHQLDWUZDÛRåFLLU¦éQRURGQRåFL
JHQHW\F]QHMG]LNLFKURåOLQ]ZLHU]ßWLJU]\E¦Z]JRGQLH]SU]HSLVDPL
RGUáEQ\PLZW\PPLQ 8VWDZ\]GQLDNZLHWQLDU3UDZRRFKURQ\
äURGRZLVND WHNVWMHGQROLW\']8]U1USR]]H]P 
 8VWDZ\]GQLDNZLHWQLDURRFKURQLHSU]\URG\ ']8]U1U
SR]]U1USR]1USR] 
 8VWDZ\]GQLDOLSFDU3UDZRZRGQH WHNVWMHGQ']8]U1U
SR]]H]P 
 8VWDZ\]GQLDVLHUSQLDURRFKURQLH]ZLHU]ßW WHNVWMHGQ']8]
U1USR]]H]P 
 5R]SRU]ßG]HQLD0LQLVWUDäURGRZLVND]GQLDZU]HåQLDUZVSUDZLH
JDWXQN¦ZG]LNRZ\VWáSXMßF\FK]ZLHU]ßWREMáW\FKRFKURQß ']81USR]
 
 5R]SRU]ßG]HQLD0LQLVWUDäURGRZLVND]GQLDOLSFDUZVSUDZLH
JDWXQN¦ZG]LNRZ\VWáSXMßF\FKURåOLQREMáW\FKRFKURQß ']81U
SR] 
 5R]SRU]ßG]HQLD0LQLVWUDäURGRZLVND]GQOLSFDUZVSUDZLH
JDWXQN¦ZG]LNRZ\VWáSXMßF\FKJU]\E¦ZREMáW\FKRFKURQß ']81U
SR] 

=$6$'<2&+521<'=,('=,&7:$.8/7852:(*2,=$%<7.:25$='%5.8/785<
:63Ú&=(61(-
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 (OHPHQW\G]LHG]LFWZDNXOWXURZHJRQLHZ\VWáSXMß
 :<0$*$1,$:<1,.$-Þ&(=3275=(%.6=7$Ú72:$1,$35=(675=(1,38%/,&=1<&+

 'RSXV]F]DVLáORNDOL]DFMáRELHNW¦ZEXGRZODQ\FKRIXQNFMLSXEOLF]QHM
 3$5$0(75<,:6.$æ1,.,.6=7$Ú72:$1,$=$%8'2:<

,ORåÝNRQG\JQDFML 0D[NRQG\JQDFMHRVWDWQLDZIRUPLHSRGGDV]D
Z\VRNRåÝGOD
'RSXV]F]DVLáWU]HFLßNRQG\JQDFMáSLZQLF]Qß
]DEXGRZ\
:\VRNRåÝ]DEXGRZ\PD[PZ\VRNRåÝSRVDG]NL
RIXQNFMLZLRGßFHM SDUWHUXGRPRGSR]LRPXWHUHQXSU]\ZHMåFLXGR

EXG\QNX

3RZ]DEXGRZ\ 'RSRZLHU]FKQLSRNU\FLDG]LDÛNL

'DFK\
'DFK\GZXVSDGRZHRNßFLHQDFK\OHQLDSRÛDFL
GDFKRZHM¾ª¾

.V]WDÛWRZDQLH
1DOHé\VWRVRZDÝVS¦MQHIRUP\DUFKLWHNWRQLF]QHGOD
IRUP\
]DPLHU]HQLDLQZHVW\F\MQHJRZREUáELHG]LDÛNLQD
DUFKLWHNWRQLF]QHM ]DVDG]LHNRQW\QXDFMLUHJLRQDOQHMZW\PPLHMVFRZHM
WUDG\FMLEXGRZODQHM
1DOHé\VWRVRZDÝQDWXUDOQHPDWHULDÛ\Z\NRãF]HQLDåFLDQ
EXG\QN¦Z=DND]VWRVRZDQLDVLGLQJX
.RORU\VW\NDVWRQRZDQDZEDUZDFKSDOHW\]LHPL

=DEXGRZD
'RSXV]F]DVLá]DEXGRZáWRZDU]\V]ßFß]ZLß]DQß
RIXQNFML
]IXQNFMßZLRGßFß]]DFKRZDQLHPVS¦MQRåFLIRUP\
WRZDU]\V]ßFHM
DUFKLWHNWRQLF]QHMRUD]PDWHULDÛ¦ZGODFDÛHJR]HVSRÛX
]DEXGRZ\ZREUáELHG]LDÛNL
0D[Z\VRNRåÝ]DEXGRZ\WRZDU]\V]ßFHMP

0DÛDDUFKLWHNWXUD 'RSXV]F]DVLáPDÛßDUFKLWHNWXUá]ZLß]DQß]IXQNFMß
ZLRGßFß:]GÛXéGU¦JVWRVRZDÝRJURG]HQLHRZ\VRNRåFL
P:\NOXF]DVLáRJURG]HQLDSHÛQHRUD]
SUHIDEU\NRZDQHéHOEHWRZH2JURG]HQLD]VLDWNLRGIURQWX
REVDG]LÝé\ZRSÛRWHP

/LQLH]DEXGRZ\ 1DOHé\]DFKRZDÝQLHSU]HNUDF]DOQHOLQLH]DEXGRZ\ÃZJ
U\VXQNXSODQX
 *5$1,&(,63262%<=$*2632'$52:$1,$7(5(1:/8%2%,(.7:32'/(*$-Þ&<&+
2&+521,(867$/21<&+1$32'67$:,(2'5à%1<&+=$3,6:


7HUHQ]QDMGXMHVLáZ]DVLáJXVWUHI\RFKURQQHMREV]DUXJÛ¦ZQHJR]ELRUQLND
Z¦GSRG]LHPQ\FK*=:31URERZLß]XMßZ\PDJDQLDZ]DNUHVLHRFKURQ\
åURGRZLVNDVWDZLDQHREV]DURPRFKURQQ\P*=:3QDOHé\]DVWRVRZDÝ
UR]ZLß]DQLDWHFKQLF]QHWHFKQRORJLF]QHLRUJDQL]DF\MQHJZDUDQWXMßFH
]DEH]SLHF]HQLHSU]H]]DQLHF]\V]F]HQLHPZDUVWZ\ZRGRQRåQHM


:]GÛXéZV]\VWNLFKOLQLLQDSRZLHWU]Q\FK11L61Z\]QDF]DVLáREV]DU
RGSRZLHGQLRRV]HURNRåFLPLQPLPZNW¦U\PRERZLß]XMH]DND]
]DEXGRZ\RUD]QDVDG]Hã]LHOHQLZ\VRNLHM=DNUHVWHJRREV]DUXRUD]VSRV¦E
MHJR]DJRVSRGDURZDQLDQDOHé\X]JRGQLÝNDéGRUD]RZR]]DU]ßGFßVLHFL
7HUHQ\]QDMGXMßFHVLáZVWUHILHRGG]LDÛ\ZDQLDQDSRZLHWU]QHMOLQLL
HQHUJHW\F]QHM11PRéQDSU]H]QDF]\ÝSRG]DEXGRZáSRXSU]HGQLPMHM
VNDEORZDQLXOXESU]HÛRéHQLX8VXQLáFLHZV]HONLFKNROL]ML]LVWQLHMßFßVLHFLß
HOHNWURHQHUJHW\F]QßZLQQRQDVWßSLÝNRV]WHPLVWDUDQLHPLQZHVWRU¦Z
NROLGXMßF\FK]VLHFLßRELHNW¦Z3ODQ\]DJRVSRGDURZDQLDG]LDÛHNSRG
Z]JOáGHPNROL]MLX]JRGQLÝ]]DU]ßGFßVLHFL
 6=&=(*Ú2:(=$6$'<,:$581.,6&$/$1,$,32'=,$Ú81,(58&+202ä&,


'RSXV]F]DVLáVFDODQLHG]LDÛHN


'RSXV]F]DVLáSRG]LDÛG]LDÛHNQD]DVDGDFKPLQSRZLHU]FKQLDG]LDÛNL
EXGRZODQHMÃPSU]\]DVWRVRZDQLXSU]\GRPRZ\FKRF]\V]F]DOQL
åFLHN¦ZÃP
2GSURZDG]HQLHåFLHN¦ZGRSU]\GRPRZ\FKRF]\V]F]DOQLåFLHN¦ZEORNXMH
GDOV]\SRG]LDÛG]LDÛNL
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'RSXV]F]DVLáUHJXODFMáJUDQLFLSRG]LDÛWHUHQXGODSRWU]HELQIUDVWUXNWXU\
WHFKQX]EURMHQLDLGU¦J VLHFLSU]HSRPSRZQLHVWDFMHWUDQVIRUPDWRURZH
RVDGQLNLLWS RSDUDPHWUDFKZ\QLNDMßF\FK]WHFKQRORJLLLSU]HSLV¦Z
V]F]HJ¦ÛRZ\FK

'RSXV]F]DVLá]DEXGRZáQDLVWQLHMßF\FKG]LDÛNDFKRSRZLHU]FKQLPQLHMV]HM
QLéP
6=&=(*Ú2:(:$581.,=$*2632'$52:$1,$7(5(1:

:REUáELHVWUHI\QDOHé\ZSURZDG]LÝ]LHOHãZ\VRNßR]GREQß
]]DVWRVRZDQLHPJDWXQN¦ZURG]LP\FKQSZLHU]EDRVLNDVRVQDOLSD
NDV]WDQEU]R]DNORQGßEJUDEJÛ¦JZOLF]ELHPLQLPXPGU]HZRQDP
SRZLHU]FKQLG]LDÛNLV]F]HJ¦OQLHZ]GÛXéV]ODN¦ZNRPXQLNDF\MQ\FK

:VWUHILHGRSXV]F]DVLáORNDOL]DFMáRELHNW¦ZEXGRZODQ\FKRNW¦U\FKPRZD
ZSNWL

'RSXV]F]DVLáORNDOL]DFMáLQIUDVWUXNWXU\WHOHNRPXQLNDF\MQHMRQLH]QDF]Q\P
RGG]LDÛ\ZDQLX]JRGQLH]SU]HSLVDPLV]F]HJ¦ÛRZ\PL

2ELHNW\EXGRZODQHORNDOL]RZDÝZRGOHJÛRåFLQLHPQLHMV]HMQLéPQDWHUHQLH
]DEXGRZDQ\PLPSR]DWHUHQHP]DEXGRZDQ\PLRG]HZQáWU]QHMNUDZáG]L
MH]GQLGU¦JSRZLDWRZ\FKQU*L*]JRGQLH]XVWDZßRGURJDFK
SXEOLF]Q\FK
.2081,.$&-$

'RMD]G]LVWQLHMßF\FKLSURMHNWRZDQ\FKGU¦JSXEOLF]Q\FKLZHZQáWU]Q\FK

=DEUDQLDVLáQRZ\FKEH]SRåUHGQLFK]MD]G¦Z]GU¦JSRZLDWRZ\FK1U*
L*GRSXV]F]DVLáNRPXQLNDFMHG]LDÛHN]ZZGURJDPLSRSU]H]LVWQLHMßFH
]MD]G\OXEX]JRGQLHQLDQRZHMORNDOL]DFML]MD]G¦Z]ZÛDåFLZ\P=DU]ßGFß
'URJL

:JUDQLFDFKZÛDVQRåFLQDOHé\]DSHZQLÝPLHMVFDSDUNLQJRZHZLORåFLPLQ
PLHMVFHSRVWRMRZHORNDOPLHV]NDOQ\

,1)5$6758.785$
:RGD
=ZRGRFLßJXJPLQQHJR
äFLHNLVDQLWDUQH
 'RZLHMVNLHMVLHFLNDQDOL]DFMLVDQLWDUQHM

 'RSXV]F]DVLáRGSURZDG]HQLHåFLHN¦ZVDQLWDUQ\FK
GR]ELRUQLN¦ZEH]RGSÛ\ZRZ\FK
]XGRNXPHQWRZDQ\PZ\ZR]HPåFLHN¦ZGR
RF]\V]F]DOQLMDNRUR]ZLß]DQLHW\PF]DVRZHGRF]DVX
Z\NRQDQLDNDQDOL]DFMLVDQLWDUQHM=FKZLOß
Z\EXGRZDQLD]ELRUF]HMNDQDOL]DFMLVDQLWDUQHMQDOHé\
MHEH]Z]JOáGQLH]OLNZLGRZDÝDRELHNWSRGÛßF]\ÝGR
VLHFLNDQDOL]DFMLVDQLWDUQHM

 'RSXV]F]DVLáRGSURZDG]HQLHåFLHN¦ZGR
SU]\GRPRZ\FKRF]\V]F]DOQLåFLHN¦ZQDG]LDÛNDFK
RPLQSRZLHU]FKQLPLJUXQFLH
RRGSRZLHGQLFKSDUDPHWUDFKJUXQWRZRZRGQ\FK
SRWZLHUG]RQ\FKGRNXPHQWDFMßK\GURJHRORJLF]Qß
äFLHNLGHV]F]RZH
 3RZLHU]FKQLRZHRGSURZDG]HQLHZ¦GGHV]F]RZ\FK
GRSXV]F]DQHMHVWGODSRZLHU]FKQLGDFKRZ\FK
HNRORJLF]Q\FKRUD]WHUHQ¦ZQLHXWZDUG]RQ\FKSRG
ZDUXQNLHP]DEH]SLHF]HQLDWHUHQXSU]HG]DOHJDQLHP
Z¦GRSDGRZ\FKL]DOHZDQLHPWHUHQ¦ZVßVLHGQLFK
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:RG\RSDGRZH]SRZLHU]FKQLXWZDUG]RQ\FK GURJL
SDUNLQJLSODFHPDQHZURZH QDOHé\SRGF]\åFLÝ
ZVWRSQLX]DSHZQLDMßF\PVSHÛQLHQLHZ\PDJDã
RNUHåORQ\FKZRERZLß]XMßF\FKSU]HSLVDFK
LRGSURZDG]LÝMHGRSREOLVNLFKFLHN¦Z
SRZLHU]FKQLRZ\FKV\VWHPXNDQDOL]DFMLGHV]F]RZHM
GRÛ¦ZFKÛRQQ\FKOXE]ELRUQLN¦ZUHWHQF\MQ\FKSR
X]\VNDQLXVWRVRZQ\FKGHF\]MLDGPLQLVWUDF\MQ\FK
=DND]RGSURZDG]DQLDZ¦GGHV]F]RZ\FKGR
V\VWHPXRGZRGQLHãGURJLSRZLDWRZHMQU*LQU
*
2JU]HZDQLH
6\VWHPHPLQG\ZLGXDOQ\POXE]ELRURZ\PZRSDUFLX
RQLVNRHPLV\MQHOXEQLHHPLV\MQHçU¦GÛDFLHSÛD=DOHFDVLá
VWRVRZDQLHRGQDZLDOQ\FKçU¦GHÛHQHUJLLFLHSOQHM
(QHUJHW\ND
=VLHFLHQHUJHW\F]QHMQDZDUXQNDFKJHVWRUDVLHFL
8W\OL]DFMDRGSDG¦ZVWDÛ\FK
:\Z¦]SU]H]VSHFMDOLVW\F]QHSU]HGVLáELRUVWZDQD
Z\V\SLVNRåPLHFL]NW¦UHJRNRU]\VWDJPLQD]JRGQLH
]SU]HSLVDPLXVWDZ\RRGSDGDFKLSUDZHPRFKURQ\
åURGRZLVND
8]EURMHQLHNRPHUF\MQH
'RSXV]F]DVLáORNDOL]DFMáX]EURMHQLDQD]DVDGDFKLZ
WHOHWHFKQLNDWHOHZL]MDNDEORZD
X]JRGQLHQLX]JHVWRUHPVLHFL,VWQLHMßFHX]EURMHQLH
LWS
GRSXV]F]DVLáSR]RVWDZLÝLXé\WNRZDÝHZHQWXDOQH
XVXQLáFLHNROL]ML]SODQRZDQßLQZHVW\FMßXVXQßÝQD
ZDUXQNDFKLZX]JRGQLHQLX]]DU]ßGFßVLHFL
6326%7<0&=$62:(*2=$*2632'$52:$1,$85=Þ'=$1,$,8è<7.2:$1,$
 1LHXVWDODVLá
67$:.$352&(172:$
 
,11(867$/(1,$3/$18

'RSXV]F]DVLáGRGZ¦FKORNDOLPLHV]NDOQ\FKZREUáELHMHGQHM
QLHUXFKRPRåFL

'RSXV]F]DVLáORNDOL]DFMá]DEXGRZ\XVÛXJRZHMZROQRVWRMßFHMOXEXVÛXJ
ZEXGRZDQ\FKRSRZLHU]FKQLXé\WNRZHMQLHSU]HNUDF]DMßFHM
P

,VWQLHMßFß]DEXGRZáRIXQNFMDFKLQQ\FKQLéZXVWDOHQLDFKSODQXGRSXV]F]D
VLáSR]RVWDZLÝXé\WNRZDÝLUHPRQWRZDÝ1RZD]DEXGRZDPXVLE\Ý
UHDOL]RZDQD]]DFKRZDQLHPSDUDPHWU¦ZRNUHåORQ\FKV]F]HJ¦ÛRZRZSNW

,VWQLHMßFß]DEXGRZáRJDEDU\WDFKLQQ\FKQLéZXVWDOHQLDFKSODQXGRSXV]F]D
VLáSR]RVWDZLÝUHPRQWRZDÝOXESU]HEXGRZDÝ%XGRZDQRZ\FKRELHNW¦Z
PXVLE\ÝUHDOL]RZDQD]]DFKRZDQLHPSDUDPHWU¦ZRNUHåORQ\FKV]F]HJ¦ÛRZR
ZSNW

1DOHé\]DSHZQLÝRFKURQáçU¦GHÛZRG\SLWQHMLWHFKQRORJLF]QHMSU]HG
VNDéHQLHPSRSU]H]ZVND]DQLHVWXGQLDZDU\MQ\FKOXEPRéOLZRåFLDZDU\MQHJR
]DRSDWU]HQLDOXGQRåFLZZRGá

5HNODP\ORNDOL]RZDQHZVßVLHG]WZLHGU¦JSRZLDWRZ\FKQU*L*
QDOHé\X]JRGQLÝ]ZÛDåFLZ\P=DU]ßGFß'URJL

 .$57$7(5(18
2EUáEJHRGH]\MQ\1RZD:LHå3U]\ZLG]ND33,,
1U
 35=(=1$&=1,(7(5(18

018.6
WHUHQ\]DEXGRZ\PLHV]NDQLRZHMMHGQRURG]LQQHMLXVÛXJRZHMRUD]REVÛXJL
NRPXQLNDFMLVDPRFKRGRZHM
 1U675()<
018.6 





.$57$7(5(181U



35=(=1$&=1,(7(5(18

2EUáEJHRGH]\MQ\1RZD:LHå3U]\ZLG]ND
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 35=(=1$&=1,(7(5(18

018.6
WHUHQ\]DEXGRZ\PLHV]NDQLRZHMMHGQRURG]LQQHMLXVÛXJRZHMRUD]REVÛXJL
NRPXQLNDFMLVDPRFKRGRZHM
 1U675()<
018.6 






.$57$7(5(181U




35=(=1$&=1,(7(5(18
50
WHUHQ\]DEXGRZ\]DJURGRZHMZJRVSRGDUVWZDFKUROQ\FKKRGRZODQ\FK
LRJURGQLF]\FK
1U675()<
50
50
50
50
50

32:,(5=&+1,$
KD
KD
KD
KD
KD

=$6$'<2&+521<,.6=7$Ú72:$1,$Ú$'835=(675=(11(*2
 7HUHQ]DEXGRZDQ\MHVWLVWQLHMßFß]DEXGRZß]DJURGRZß']LDÛDQLD
LQZHVW\F\MQHUHDOL]RZDÝZVSRV¦ELGHQW\ILNXMßF\SU]HVWU]HãSRSU]H]
NV]WDÛWRZDQLH]DEXGRZ\RNUHåORQHV]F]HJ¦ÛRZRZSXQNFLH
=$6$'<2&+521<ä52'2:,6.$35=<52'<,.5$-2%5$=8.8/7852:(*2

2FKURQLHSRGOHJDMßU]HçEDWHUHQXLVWQLHMßFD]LHOHã ]DGU]HZLHQLD
]DNU]HZLHQLD FLHNLZRGQHQDWXUDOQHLURZ\PHOLRUDF\MQHRF]NDZRGQHRUD]
V\VWHP\GUHQDUVNLH

 1DOHé\RJUDQLF]\ÝGRQLH]EáGQHJRPLQLPXPZV]HONLHURERW\
]LHPQH]ZLß]DQH]PDNURQLZHODFMßWHUHQX=DOHFDVLáZÛDåFLZß
RUJDQL]DFMáSODFXEXGRZ\ZFHOXRJUDQLF]HQLDSU]HNV]WDÛFHã
ZLHU]FKQLHMZDUVWZ\OLWRVIHU\
 3RZLHU]FKQLHWHUHQXFKURQLÝSU]HGHUR]MßZRGQßSRSU]H]
]DEH]SLHF]HQLHVZRERGQHJRRGSÛ\ZXZ¦GRSDGRZ\FKQLH
GRSXV]F]DMßFGRLFK]DOHJDQLD

 :\FLQNDGU]HZ]JRGQLH]XVWDZßRRFKURQLHSU]\URG\PRéH
QDVWßSLÝMHG\QLH]D]JRGßRGSRZLHGQLFKRUJDQ¦Z2FKURQLH
SRGOHJD]LHOHãZ\VRNDÃNRPSRQRZDQD SDUNLDOHMHSU]\GURéQHLWS 
RUD]]ZLß]DQD]KLVWRU\F]Q\PLVLHGOLVNDPL


 :V]HONLHFLHNLZRGQHQDWXUDOQHLURZ\PHOLRUDF\MQHRF]NDZRGQH
RUD]]ELRUQLNLZRGQHSRGOHJDMßRFKURQLHNRQVHUZDFMLLXGURéQLHQLX
]]DSHZQLHQLHPQLHQDUXV]DOQHJRSU]HSÛ\ZXZ¦G'RSXV]F]DVLá
VNDQDOL]RZDQLHFLHN¦ZZRGQ\FK]]DSHZQLHQLHPVS¦MQRåFL
VZRERGQHJRSU]HSÛ\ZXZ¦GGODFDÛHJRV\VWHPXK\GURORJLF]QHJR
LSRGZDUXQNLHPX]\VNDQLDSR]\W\ZQ\FKGHF\]MLDGPLQLVWUDF\MQ\FK
]JRGQLH]SU]HSLVDPLV]F]HJ¦ÛRZ\PL:ÛDåFLFLHOHWHUHQX
]RERZLß]DQLVßXWU]\P\ZDÝLNRQVHUZRZDÝURZ\PHOLRUDF\MQH
VWDQRZLßFHLFKZÛDVQRåÝRUD]PDMßRERZLß]HN]DSHZQLÝGRVWáS
RGSRZLHGQLPVÛXéERPGRURZ¦ZSXEOLF]Q\FKZFHOXLFK
XWU]\PDQLDLNRQVHUZDFML

 1DOHé\]DSHZQLÝVS¦MQ\V\VWHPJRVSRGDUNLZRGDPLJUXQWRZ\PL
QSGUHQDéSU]HSXVW\LWS ELRUßFSRGXZDJáXZDUXQNRZDQLD
WHUHQ¦ZSU]\OHJÛ\FK:SU]\SDGNXQDWUDILHQLDZWUDNFLHUHDOL]DFML
URE¦WEXGRZODQ\FKQDLVWQLHMßF\GUHQDéQDOHé\JREH]Z]JOáGQLH
]DFKRZDÝOXESU]HÛRé\Ý]DFKRZXMßFVS¦MQRåÝV\VWHPX
GUHQDéRZHJRFDÛHJRREV]DUX

1DWHUHQDFKRVSDGNXSRZ\éHMSU]HGSU]\VWßSLHQLHPGRG]LDÛDã
LQZHVW\F\MQ\FKQDOHé\Z\NRQDÝEDGDQLDJHRORJLF]QRLQé\QLHUVNLHZ]DNUHVLH
VWDWHF]QRåFLWHUHQX:SU]\SDGNXVWZLHUG]HQLDQLHNRU]\VWQ\FKZDUXQN¦Z
JUXQWRZRZRGQ\FKQDOHé\]DVWRVRZDÝRGSRZLHGQLHåURGNL]DEH]SLHF]DMßFH
WHUHQSU]HGRVXZDQLHPVLáPDV]LHPQ\FK

3URZDG]RQHSUDFHEXGRZODQHSURMHNWRZDQHXé\WNRZDQLH
L]DJRVSRGDURZDQLHWHUHQXQLHPRJßVWDQRZLÝçU¦GÛD]DQLHF]\V]F]Hã
åURGRZLVNDJUXQWRZRÃZRGQHJRQDOHé\VWRVRZDÝUR]ZLß]DQLDWHFKQLF]QH
WHFKQRORJLF]QHLRUJDQL]DF\MQHJZDUDQWXMßFH]DEH]SLHF]HQLHSU]HG
]DQLHF]\V]F]HQLHPZDUVWZ\ZRGRQRåQHM

8WU]\PDÝPLQLPDOQ\SURFHQWSRZLHU]FKQLELRORJLF]QLHF]\QQHMÃ

*RVSRGDUNDRGSDGDPLPXVLE\Ý]JRGQD]SU]HSLVDPLRGUáEQ\PL'RFHORZR
QDOHé\Gßé\ÝGRVHJUHJRZDQLDRGSDG¦ZSRF]\QDMßFRGLFKVHOHNW\ZQHM
]EL¦UNL]]DOHFHQLHPSRG]LDÛXQDIUDNFMáVXFKßLPRNUß







2EUáEJHRGH]\MQ\1RZD:LHå3U]\ZLG]ND
33,,
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:V]HONLH]PLDQ\VWRVXQN¦ZJUXQWRZRZRGQ\FKWRZDU]\V]ßFHUHDOL]DFML
]DSLV¦ZSODQXQLHPRJßWUZDOHQHJDW\ZQLHRGG]LDÛ\ZDÝQDWHUHQ\
VßVLHGQLHDVSRV¦ERGSURZDG]HQLDZ¦GRSDGRZ\FKSRZLQLHQXZ]JOáGQLDÝ
XZDUXQNRZDQLDWHUHQ¦ZVßVLHGQLFKLQLHPRéHSRZRGRZDÝQDQLFKV]N¦G

3U]\UHDOL]DFMLSODQXQDOHé\REMßÝRFKURQßQDWXUDOQHLS¦ÛQDWXUDOQH
HNRV\VWHP\WRUIRZLVNDPXUDZ\VROQLVNDOLQLHEU]HJRZHZ¦GGROLQ\
U]HF]QHçU¦GÛDçU¦GOLVNDZFHOX]DSHZQLHQLDWUZDÛRåFLLU¦éQRURGQRåFL
JHQHW\F]QHMG]LNLFKURåOLQ]ZLHU]ßWLJU]\E¦Z]JRGQLH]SU]HSLVDPL
RGUáEQ\PLZW\PPLQ 8VWDZ\]GQLDNZLHWQLDU3UDZRRFKURQ\
äURGRZLVND WHNVWMHGQROLW\']8]U1USR]]H]P 
 8VWDZ\]GQLDNZLHWQLDURRFKURQLHSU]\URG\ ']8]U1U
SR]]U1USR]1USR] 
 8VWDZ\]GQLDOLSFDU3UDZRZRGQH WHNVWMHGQ']8]U1U
SR]]H]P 
 8VWDZ\]GQLDVLHUSQLDURRFKURQLH]ZLHU]ßW WHNVWMHGQ']8]
U1USR]]H]P 
 5R]SRU]ßG]HQLD0LQLVWUDäURGRZLVND]GQLDZU]HåQLDUZVSUDZLH
JDWXQN¦ZG]LNRZ\VWáSXMßF\FK]ZLHU]ßWREMáW\FKRFKURQß ']81USR]
 
 5R]SRU]ßG]HQLD0LQLVWUDäURGRZLVND]GQLDOLSFDUZVSUDZLH
JDWXQN¦ZG]LNRZ\VWáSXMßF\FKURåOLQREMáW\FKRFKURQß ']81U
SR] 
 5R]SRU]ßG]HQLD0LQLVWUDäURGRZLVND]GQOLSFDUZVSUDZLH
JDWXQN¦ZG]LNRZ\VWáSXMßF\FKJU]\E¦ZREMáW\FKRFKURQß ']81U
SR] 

 =$6$'<2&+521<'=,('=,&7:$.8/7852:(*2,=$%<7.:25$='%5.8/785<
:63Ú&=(61(-


:VWUHILH50]ORNDOL]RZDQ\MHVWRELHNWRZDORUDFKKLVWRU\F]QR
NXOWXURZ\FKR]QDF]RQ\JUDILF]QHQDU\VXQNXSODQXNW¦U\SRGOHJDRFKURQLH


=DVDG\RFKURQ\RELHNWXRZDORUDFKKLVWRU\F]QRNXOWXURZ\FKR]QDF]RQHJR
JUDILF]QLHQDU\VXQNXSODQX2FKURQLHSRGOHJDKLVWRU\F]QDWUDG\F\MQD
EU\ÛDEXG\QNXNV]WDÛWGDFKXIRUPDDUFKLWHNWRQLF]QDGHWDODUFKLWHNWRQLF]Q\
ZW\PZLHONRåÝLNV]WDÛWRWZRU¦ZGU]ZLRZ\FKLRNLHQQ\FKZUD]]SRG]LDÛHP
VWRODUNLRNLHQQHM 
'RSXV]F]DVLáDGDSWDFMáHZPRGHUQL]DFMáSRGZDUXQNLHP]DFKRZDQLD
IRUPSRGOHJDMßF\FKRFKURQLHZ\PLHQLRQ\FKZSNW


'RSXV]F]DVLáUR]EL¦UNáRELHNWXRZDORUDFKKLVWRU\F]QRNXOWXURZ\FK
R]QDF]RQHJRJUDILF]QLHQDU\VXQNXSODQXW\ONRZZ\SDGNX]DJURéHQLD
]GURZLDLPLHQLDOXG]LQDSRGVWDZLHHNVSHUW\]\Z\GDQHMSU]H]RVREá
XSRZDéQLRQß
 :<0$*$1,$:<1,.$-Þ&(=3275=(%.6=7$Ú72:$1,$35=(675=(1,38%/,&=1<&+

 'RSXV]F]DVLáORNDOL]DFMáRELHNW¦ZEXGRZODQ\FKRIXQNFMLSXEOLF]QHM
 3$5$0(75<,:6.$æ1,.,.6=7$Ú72:$1,$=$%8'2:<

,ORåÝNRQG\JQDFML
0D[NRQG\JQDFMH2VWDWQLDNRQG\JQDFMDZIRUPLH
Z\VRNRåÝGOD
SRGGDV]D'RSXV]F]DVLáWU]HFLßNRQG\JQDFMH
]DEXGRZ\RIXQNFML SLZQLF]Qß
ZLRGßFHM
'OD]DEXGRZ\PLHV]NDQLRZHMPD[Z\VRNRåÝ
]DEXGRZ\PZ\VRNRåÝSRVDG]NLSDUWHUXGRP
RGSR]LRPXWHUHQXSU]\ZHMåFLXGREXG\QNX
'OD]DEXGRZ\JRVSRGDUF]HMLKRGRZODQHMPD[P
QLHGRW\F]\RELHNW¦ZWHFKQRORJLF]Q\FK]ZLß]DQ\FK
]SURGXNFMßUROQß 

3RZ]DEXGRZ\
'RSRZLHU]FKQLSRNU\FLDG]LDÛNL

'DFK\
'OD]DEXGRZ\PLHV]NDQLRZHMGDFK\GZXVSDGRZH
RNßFLHQDFK\OHQLDSRÛDFLGDFKRZHM¾ª¾
'OD]DEXGRZ\JRVSRGDUF]HMQLHRNUHåODVLá

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 119





















.V]WDÛWRZDQLH
IRUP\
DUFKLWHNWRQLF]QHM

— 13243 —

Poz. 2404

1DOHé\VWRVRZDÝVS¦MQHIRUP\DUFKLWHNWRQLF]QHGOD
]DPLHU]HQLDLQZHVW\F\MQHJRZREUáELHG]LDÛNLQD
]DVDG]LHNRQW\QXDFMLUHJLRQDOQHMZW\PPLHMVFRZHM
WUDG\FMLEXGRZODQHM
1DOHé\VWRVRZDÝQDWXUDOQHPDWHULDÛ\Z\NRãF]HQLD
åFLDQEXG\QN¦Z=DND]VWRVRZDQLDVLGLQJX
.RORU\VW\NDVWRQRZDQDZEDUZDFKSDOHW\]LHPL

=DEXGRZDRIXQNFML 'RSXV]F]DVLá]DEXGRZáWRZDU]\V]ßFß]ZLß]DQß
WRZDU]\V]ßFHM
]IXQNFMßZLRGßFß]]DFKRZDQLHPVS¦MQRåFLIRUP\
DUFKLWHNWRQLF]QHMRUD]PDWHULDÛ¦ZGODFDÛHJR]HVSRÛX
]DEXGRZ\ZREUáELHG]LDÛNL

0DÛDDUFKLWHNWXUD 'RSXV]F]DVLáPDÛßDUFKLWHNWXUá]ZLß]DQß]IXQNFMß
ZLRGßFß:]GÛXéGU¦JVWRVRZDÝRJURG]HQLH
RZ\VRNRåFLP:\NOXF]DVLáRJURG]HQLDSHÛQHRUD]
SUHIDEU\NRZDQHéHOEHWRZH2JURG]HQLD]VLDWNLRG
IURQWXREVDG]LÝé\ZRSÛRWHP:VWUHILH50
RERZLß]XMH]DND]ORNDOL]DFMLUHNODP

/LQLH]DEXGRZ\
1DOHé\]DFKRZDÝQLHSU]HNUDF]DOQHOLQLH]DEXGRZ\Ã
ZJU\VXQNXSODQX
*5$1,&(,63262%<=$*2632'$52:$1,$7(5(1:/8%2%,(.7:32'/(*$-Þ&<&+
2&+521,(867$/21<&+1$32'67$:,(2'5à%1<&+=$3,6:
 7HUHQ]QDMGXMHVLáZ]DVLáJXVWUHI\RFKURQQHMREV]DUXJÛ¦ZQHJR]ELRUQLND
Z¦GSRG]LHPQ\FK*=:31URERZLß]XMßZ\PDJDQLDZ]DNUHVLHRFKURQ\
åURGRZLVNDVWDZLDQHREV]DURPRFKURQQ\P*=:3QDOHé\]DVWRVRZDÝ
UR]ZLß]DQLDWHFKQLF]QHWHFKQRORJLF]QHLRUJDQL]DF\MQHJZDUDQWXMßFH
]DEH]SLHF]HQLHSU]H]]DQLHF]\V]F]HQLHPZDUVWZ\ZRGRQRåQHM
6=&=(*Ú2:(=$6$'<,:$581.,6&$/$1,$,32'=,$Ú81,(58&+202ä&,

=DND]SRG]LDÛXQLHUXFKRPRåFLQDG]LDÛNLEXGRZODQH

'RSXV]F]DVLáUHJXODFMáJUDQLFLSRG]LDÛWHUHQXGODSRWU]HELQIUDVWUXNWXU\
WHFKQX]EURMHQLDLGU¦J VLHFLSU]HSRPSRZQLHVWDFMHWUDQVIRUPDWRURZH
RVDGQLNLLWS RSDUDPHWUDFKZ\QLNDMßF\FK]WHFKQRORJLLLSU]HSLV¦Z
V]F]HJ¦ÛRZ\FK
6=&=(*Ú2:(:$581.,=$*2632'$52:$1,$7(5(1:

:VWUHILHGRSXV]F]DVLáORNDOL]DFMáRELHNW¦ZEXGRZODQ\FKRNW¦U\FKPRZD
ZSNWL

2ELHNW\EXGRZODQHORNDOL]RZDÝZRGOHJÛRåFLQLHPQLHMV]HMQLéPQDWHUHQLH
]DEXGRZDQ\PLPSR]DWHUHQHP]DEXGRZDQ\PLRG]HZQáWU]QHMNUDZáG]L
MH]GQLGURJLSRZLDWRZHMQU*]JRGQLH]XVWDZßRGURJDFKSXEOLF]Q\FK
.2081,.$&-$

'RMD]G]LVWQLHMßF\FKGU¦JSXEOLF]Q\FKLZHZQáWU]Q\FK

=DEUDQLDVLáQRZ\FKEH]SRåUHGQLFK]MD]G¦Z]GURJLSRZLDWRZHM1U*
GRSXV]F]DVLáNRPXQLNDFMHG]LDÛHN]ZZGURJßSRSU]H]LVWQLHMßFH]MD]G\OXE
X]JRGQLHQLDQRZHMORNDOL]DFML]MD]G¦Z]ZÛDåFLZ\P=DU]ßGFß'URJL
,1)5$6758.785$
:RGD
=ZRGRFLßJXJPLQQHJR
äFLHNLVDQLWDUQH
 'RZLHMVNLHMVLHFLNDQDOL]DFMLVDQLWDUQHM

 'RSXV]F]DVLáRGSURZDG]HQLHåFLHN¦ZVDQLWDUQ\FK
GR]ELRUQLN¦ZEH]RGSÛ\ZRZ\FK
]XGRNXPHQWRZDQ\PZ\ZR]HPåFLHN¦ZGR
RF]\V]F]DOQLMDNRUR]ZLß]DQLHW\PF]DVRZHGRF]DVX
Z\NRQDQLDNDQDOL]DFMLVDQLWDUQHM=FKZLOß
Z\EXGRZDQLD]ELRUF]HMNDQDOL]DFMLVDQLWDUQHMQDOHé\
MHEH]Z]JOáGQLH]OLNZLGRZDÝDRELHNWSRGÛßF]\ÝGR
VLHFLNDQDOL]DFMLVDQLWDUQHM
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'RSXV]F]DVLáRGSURZDG]HQLHåFLHN¦ZGR
SU]\GRPRZ\FKRF]\V]F]DOQLåFLHN¦ZQDG]LDÛNDFK
RPLQSRZLHU]FKQLPLJUXQFLH
RRGSRZLHGQLFKSDUDPHWUDFKJUXQWRZRZRGQ\FK
SRWZLHUG]RQ\FKGRNXPHQWDFMßK\GURJHRORJLF]Qß
äFLHNLGHV]F]RZH
 3RZLHU]FKQLRZHRGSURZDG]HQLHZ¦GGHV]F]RZ\FK
GRSXV]F]DQHMHVWGODSRZLHU]FKQLGDFKRZ\FK
HNRORJLF]Q\FKRUD]WHUHQ¦ZQLHXWZDUG]RQ\FKSRG
ZDUXQNLHP]DEH]SLHF]HQLDWHUHQXSU]HG]DOHJDQLHP
Z¦GRSDGRZ\FKL]DOHZDQLHPWHUHQ¦ZVßVLHGQLFK

 :RG\RSDGRZH]SRZLHU]FKQLXWZDUG]RQ\FK GURJL
SDUNLQJLSODFHPDQHZURZH QDOHé\SRGF]\åFLÝ
ZVWRSQLX]DSHZQLDMßF\PVSHÛQLHQLHZ\PDJDã
RNUHåORQ\FKZRERZLß]XMßF\FKSU]HSLVDFK
LRGSURZDG]LÝMHGRSREOLVNLFKFLHN¦Z
SRZLHU]FKQLRZ\FKV\VWHPXNDQDOL]DFMLGHV]F]RZHM
GRÛ¦ZFKÛRQQ\FKOXE]ELRUQLN¦ZUHWHQF\MQ\FKSR
X]\VNDQLXVWRVRZQ\FKGHF\]MLDGPLQLVWUDF\MQ\FK
=DND]RGSURZDG]DQLDZ¦GGHV]F]RZ\FKGRV\VWHPX
RGZRGQLHãGURJLSRZLDWRZHMQU*
2JU]HZDQLH
6\VWHPHPLQG\ZLGXDOQ\POXE]ELRURZ\PZRSDUFLX
RQLVNRHPLV\MQHOXEQLHHPLV\MQHçU¦GÛDFLHSÛD=DOHFDVLá
VWRVRZDQLHRGQDZLDOQ\FKçU¦GHÛHQHUJLLFLHSOQHM
(QHUJHW\ND
=VLHFLHQHUJHW\F]QHMQDZDUXQNDFKJHVWRUDVLHFL
8W\OL]DFMDRGSDG¦ZVWDÛ\FK
:\Z¦]SU]H]VSHFMDOLVW\F]QHSU]HGVLáELRUVWZDQD
Z\V\SLVNRåPLHFL]NW¦UHJRNRU]\VWDJPLQD]JRGQLH
]SU]HSLVDPLXVWDZ\RRGSDGDFKLSUDZHPRFKURQ\
åURGRZLVND
8]EURMHQLHNRPHUF\MQH
'RSXV]F]DVLáORNDOL]DFMáX]EURMHQLDQD]DVDGDFKLZ
WHOHWHFKQLNDWHOHZL]MDNDEORZD
X]JRGQLHQLX]JHVWRUHPVLHFL,VWQLHMßFHX]EURMHQLH
LWS
GRSXV]F]DVLáSR]RVWDZLÝLXé\WNRZDÝHZHQWXDOQH
XVXQLáFLHNROL]ML]SODQRZDQßLQZHVW\FMßXVXQßÝQD
ZDUXQNDFKLZX]JRGQLHQLX]]DU]ßGFßVLHFL
6326%7<0&=$62:(*2=$*2632'$52:$1,$85=Þ'=$1,$,8è<7.2:$1,$
 1LHXVWDODVLá
67$:.$352&(172:$
 
,11(867$/(1,$3/$18

1DOHé\]DSHZQLÝRFKURQáçU¦GHÛZRG\SLWQHMLWHFKQRORJLF]QHMSU]HG
VNDéHQLHPSRSU]H]ZVND]DQLHVWXGQLDZDU\MQ\FKOXEPRéOLZRåFLDZDU\MQHJR
]DRSDWU]HQLDOXGQRåFLZZRGá

5HNODP\ORNDOL]RZDQHZVßVLHG]WZLHGURJLSRZLDWRZHMQU*QDOHé\
X]JRGQLÝ]ZÛDåFLZ\P=DU]ßGFß'URJL
.$57$7(5(181U
2EUáEJHRGH]\MQ\1RZD:LHå3U]\ZLG]ND33,,
35=(=1$&=1,(7(5(18
01/
WHUHQ\UHNUHDFMLSRE\WRZHMLQG\ZLGXDOQHM
1U675()<
01/
01/

32:,(5=&+1,$
KD
KD

=$6$'<2&+521<,.6=7$Ú72:$1,$Ú$'835=(675=(11(*2
 ']LDÛDQLDLQZHVW\F\MQHUHDOL]RZDÝZVSRV¦ELGHQW\ILNXMßF\SU]HVWU]Hã
SRSU]H]NV]WDÛWRZDQLH]DEXGRZ\RNUHåORQHV]F]HJ¦ÛRZRZSXQNFLH
=$6$'<2&+521<ä52'2:,6.$35=<52'<,.5$-2%5$=8.8/7852:(*2

2FKURQLHSRGOHJDMßU]HçEDWHUHQXLVWQLHMßFD]LHOHã ]DGU]HZLHQLD
]DNU]HZLHQLD FLHNLZRGQHQDWXUDOQHLURZ\PHOLRUDF\MQHRF]NDZRGQHRUD]
V\VWHP\GUHQDUVNLH
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1DOHé\RJUDQLF]\ÝGRQLH]EáGQHJRPLQLPXPZV]HONLHURERW\
]LHPQH]ZLß]DQH]PDNURQLZHODFMßWHUHQX=DOHFDVLáZÛDåFLZß
RUJDQL]DFMáSODFXEXGRZ\ZFHOXRJUDQLF]HQLDSU]HNV]WDÛFHã
ZLHU]FKQLHMZDUVWZ\OLWRVIHU\
 3RZLHU]FKQLHWHUHQXFKURQLÝSU]HGHUR]MßZRGQßSRSU]H]
]DEH]SLHF]HQLHVZRERGQHJRRGSÛ\ZXZ¦GRSDGRZ\FKQLH
GRSXV]F]DMßFGRLFK]DOHJDQLD
 :\FLQNDGU]HZ]JRGQLH]XVWDZßRRFKURQLHSU]\URG\PRéH
QDVWßSLÝMHG\QLH]D]JRGßRGSRZLHGQLFKRUJDQ¦Z2FKURQLH
SRGOHJD]LHOHãZ\VRNDÃNRPSRQRZDQD SDUNLDOHMHSU]\GURéQHLWS 
RUD]]ZLß]DQD]KLVWRU\F]Q\PLVLHGOLVNDPL

 :V]HONLHFLHNLZRGQHQDWXUDOQHLURZ\PHOLRUDF\MQHRF]NDZRGQH
RUD]]ELRUQLNLZRGQHSRGOHJDMßRFKURQLHNRQVHUZDFMLLXGURéQLHQLX
]]DSHZQLHQLHPQLHQDUXV]DOQHJRSU]HSÛ\ZXZ¦G'RSXV]F]DVLá
VNDQDOL]RZDQLHFLHN¦ZZRGQ\FK]]DSHZQLHQLHPVS¦MQRåFL
VZRERGQHJRSU]HSÛ\ZXZ¦GGODFDÛHJRV\VWHPXK\GURORJLF]QHJR
LSRGZDUXQNLHPX]\VNDQLDSR]\W\ZQ\FKGHF\]MLDGPLQLVWUDF\MQ\FK
]JRGQLH]SU]HSLVDPLV]F]HJ¦ÛRZ\PL:ÛDåFLFLHOHWHUHQX
]RERZLß]DQLVßXWU]\P\ZDÝLNRQVHUZRZDÝURZ\PHOLRUDF\MQH
VWDQRZLßFHLFKZÛDVQRåÝRUD]PDMßRERZLß]HN]DSHZQLÝGRVWáS
RGSRZLHGQLPVÛXéERPGRURZ¦ZSXEOLF]Q\FKZFHOXLFK
XWU]\PDQLDLNRQVHUZDFML
 1DOHé\]DSHZQLÝVS¦MQ\V\VWHPJRVSRGDUNLZRGDPLJUXQWRZ\PL
QSGUHQDéSU]HSXVW\LWS ELRUßFSRGXZDJáXZDUXQNRZDQLD
WHUHQ¦ZSU]\OHJÛ\FK:SU]\SDGNXQDWUDILHQLDZWUDNFLHUHDOL]DFML
URE¦WEXGRZODQ\FKQDLVWQLHMßF\GUHQDéQDOHé\JREH]Z]JOáGQLH
]DFKRZDÝOXESU]HÛRé\Ý]DFKRZXMßFVS¦MQRåÝV\VWHPX
GUHQDéRZHJRFDÛHJRREV]DUX
1DWHUHQDFKRVSDGNXSRZ\éHMSU]HGSU]\VWßSLHQLHPGRG]LDÛDã
LQZHVW\F\MQ\FKQDOHé\Z\NRQDÝEDGDQLDJHRORJLF]QRLQé\QLHUVNLHZ]DNUHVLH
VWDWHF]QRåFLWHUHQX:SU]\SDGNXVWZLHUG]HQLDQLHNRU]\VWQ\FKZDUXQN¦Z
JUXQWRZRZRGQ\FKQDOHé\]DVWRVRZDÝRGSRZLHGQLHåURGNL]DEH]SLHF]DMßFH
WHUHQSU]HGRVXZDQLHPVLáPDV]LHPQ\FK
3URZDG]RQHSUDFHEXGRZODQHSURMHNWRZDQHXé\WNRZDQLH
L]DJRVSRGDURZDQLHWHUHQXQLHPRJßVWDQRZLÝçU¦GÛD]DQLHF]\V]F]Hã
åURGRZLVNDJUXQWRZRÃZRGQHJRQDOHé\VWRVRZDÝUR]ZLß]DQLDWHFKQLF]QH
WHFKQRORJLF]QHLRUJDQL]DF\MQHJZDUDQWXMßFH]DEH]SLHF]HQLHSU]HG
]DQLHF]\V]F]HQLHPZDUVWZ\ZRGRQRåQHM
8WU]\PDÝPLQLPDOQ\SURFHQWSRZLHU]FKQLELRORJLF]QLHF]\QQHMÃ
*RVSRGDUNDRGSDGDPLPXVLE\Ý]JRGQD]SU]HSLVDPLRGUáEQ\PL'RFHORZR
QDOHé\Gßé\ÝGRVHJUHJRZDQLDRGSDG¦ZSRF]\QDMßFRGLFKVHOHNW\ZQHM
]EL¦UNL]]DOHFHQLHPSRG]LDÛXQDIUDNFMáVXFKßLPRNUß
:V]HONLH]PLDQ\VWRVXQN¦ZJUXQWRZRZRGQ\FKWRZDU]\V]ßFHUHDOL]DFML
]DSLV¦ZSODQXQLHPRJßWUZDOHQHJDW\ZQLHRGG]LDÛ\ZDÝQDWHUHQ\
VßVLHGQLHDVSRV¦ERGSURZDG]HQLDZ¦GRSDGRZ\FKSRZLQLHQXZ]JOáGQLDÝ
XZDUXQNRZDQLDWHUHQ¦ZVßVLHGQLFKLQLHPRéHSRZRGRZDÝQDQLFKV]N¦G
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3U]\UHDOL]DFMLSODQXQDOHé\REMßÝRFKURQßQDWXUDOQHLS¦ÛQDWXUDOQH
HNRV\VWHP\WRUIRZLVNDPXUDZ\VROQLVNDOLQLHEU]HJRZHZ¦GGROLQ\
U]HF]QHçU¦GÛDçU¦GOLVNDZFHOX]DSHZQLHQLDWUZDÛRåFLLU¦éQRURGQRåFL
JHQHW\F]QHMG]LNLFKURåOLQ]ZLHU]ßWLJU]\E¦Z]JRGQLH]SU]HSLVDPL
RGUáEQ\PLZW\PPLQ 8VWDZ\]GQLDNZLHWQLDU3UDZRRFKURQ\
äURGRZLVND WHNVWMHGQROLW\']8]U1USR]]H]P 
 8VWDZ\]GQLDNZLHWQLDURRFKURQLHSU]\URG\ ']8]U1U
SR]]U1USR]1USR] 
 8VWDZ\]GQLDOLSFDU3UDZRZRGQH WHNVWMHGQ']8]U1U
SR]]H]P 
 8VWDZ\]GQLDVLHUSQLDURRFKURQLH]ZLHU]ßW WHNVWMHGQ']8]
U1USR]]H]P 
 5R]SRU]ßG]HQLD0LQLVWUDäURGRZLVND]GQLDZU]HåQLDUZVSUDZLH
JDWXQN¦ZG]LNRZ\VWáSXMßF\FK]ZLHU]ßWREMáW\FKRFKURQß ']81USR]
 
 5R]SRU]ßG]HQLD0LQLVWUDäURGRZLVND]GQLDOLSFDUZVSUDZLH
JDWXQN¦ZG]LNRZ\VWáSXMßF\FKURåOLQREMáW\FKRFKURQß ']81U
SR] 
 5R]SRU]ßG]HQLD0LQLVWUDäURGRZLVND]GQOLSFDUZVSUDZLH
JDWXQN¦ZG]LNRZ\VWáSXMßF\FKJU]\E¦ZREMáW\FKRFKURQß ']81U
SR] 

 =$6$'<2&+521<'=,('=,&7:$.8/7852:(*2,=$%<7.:25$='%5.8/785<
:63Ú&=(61(-

 (OHPHQW\G]LHG]LFWZDNXOWXURZHJRQLHZ\VWáSXMß
 :<0$*$1,$:<1,.$-Þ&(=3275=(%.6=7$Ú72:$1,$35=(675=(1,38%/,&=1<&+

 'RSXV]F]DVLáORNDOL]DFMáRELHNW¦ZEXGRZODQ\FKRIXQNFMLSXEOLF]QHM
 3$5$0(75<,:6.$æ1,.,.6=7$Ú72:$1,$=$%8'2:<

,ORåÝNRQG\JQDFML
0D[NRQG\JQDFMHRVWDWQLDZIRUPLHSRGGDV]D
Z\VRNRåÝGOD
:\VRNRåÝ]DEXGRZ\PD[PZ\VRNRåÝSRVDG]NL
]DEXGRZ\RIXQNFML
SDUWHUXGRPRGSR]LRPXWHUHQXSU]\ZHMåFLXGR
ZLRGßFHM
EXG\QNX

3RZ]DEXGRZ\
'RSRZLHU]FKQLSRNU\FLDG]LDÛNL

'DFK\
'DFK\GZXVSDGRZHRNßFLHQDFK\OHQLDSRÛDFL
GDFKRZHM¾ª¾

.V]WDÛWRZDQLHIRUP\ 1DOHé\VWRVRZDÝVS¦MQHIRUP\DUFKLWHNWRQLF]QHGOD
DUFKLWHNWRQLF]QHM
]DPLHU]HQLDLQZHVW\F\MQHJRZREUáELHG]LDÛNLQD
]DVDG]LHNRQW\QXDFMLUHJLRQDOQHMZW\PPLHMVFRZHM
WUDG\FMLEXGRZODQHM
1DOHé\VWRVRZDÝQDWXUDOQHPDWHULDÛ\Z\NRãF]HQLD
åFLDQEXG\QN¦Z=DND]VWRVRZDQLDVLGLQJX
.RORU\VW\NDVWRQRZDQDZEDUZDFKSDOHW\]LHPL

=DEXGRZDRIXQNFML
'RSXV]F]DVLá]DEXGRZáWRZDU]\V]ßFß]ZLß]DQß
WRZDU]\V]ßFHM
]IXQNFMßZLRGßFß]]DFKRZDQLHPVS¦MQRåFLIRUP\
DUFKLWHNWRQLF]QHMRUD]PDWHULDÛ¦ZGODFDÛHJR]HVSRÛX
]DEXGRZ\ZREUáELHG]LDÛNL
0D[Z\VRNRåÝ]DEXGRZ\WRZDU]\V]ßFHMP

0DÛDDUFKLWHNWXUD
'RSXV]F]DVLáPDÛßDUFKLWHNWXUá]ZLß]DQß]IXQNFMß
ZLRGßFß:]GÛXéGU¦JVWRVRZDÝRJURG]HQLH
RZ\VRNRåFLP:\NOXF]DVLáRJURG]HQLDSHÛQH
RUD]SUHIDEU\NRZDQHéHOEHWRZH2JURG]HQLD]VLDWNL
RGIURQWXREVDG]LÝé\ZRSÛRWHP

/LQLH]DEXGRZ\
1DOHé\]DFKRZDÝQLHSU]HNUDF]DOQHOLQLH]DEXGRZ\Ã
ZJU\VXQNXSODQX
 *5$1,&(,63262%<=$*2632'$52:$1,$7(5(1:/8%2%,(.7:32'/(*$-Þ&<&+
2&+521,(867$/21<&+1$32'67$:,(2'5à%1<&+=$3,6:
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 7HUHQ]QDMGXMHVLáZ]DVLáJXVWUHI\RFKURQQHMREV]DUXJÛ¦ZQHJR]ELRUQLND
Z¦GSRG]LHPQ\FK*=:31URERZLß]XMßZ\PDJDQLDZ]DNUHVLHRFKURQ\
åURGRZLVNDVWDZLDQHREV]DURPRFKURQQ\P*=:3QDOHé\]DVWRVRZDÝ
UR]ZLß]DQLDWHFKQLF]QHWHFKQRORJLF]QHLRUJDQL]DF\MQHJZDUDQWXMßFH
]DEH]SLHF]HQLHSU]H]]DQLHF]\V]F]HQLHPZDUVWZ\ZRGRQRåQHMC
6=&=(*Ú2:(=$6$'<,:$581.,6&$/$1,$,32'=,$Ú81,(58&+202ä&,

'RSXV]F]DVLáSRG]LDÛG]LDÛHNQD]DVDGDFKPLQSRZLHU]FKQLDG]LDÛNL
EXGRZODQHMÃPSU]\]DVWRVRZDQLXSU]\GRPRZ\FKRF]\V]F]DOQL
åFLHN¦ZÃP
2GSURZDG]HQLHåFLHN¦ZGRSU]\GRPRZ\FKRF]\V]F]DOQLåFLHN¦ZEORNXMH
GDOV]\SRG]LDÛG]LDÛNL

'RSXV]F]DVLáUHJXODFMáJUDQLFLSRG]LDÛWHUHQXGODSRWU]HELQIUDVWUXNWXU\
WHFKQX]EURMHQLDLGU¦J VLHFLSU]HSRPSRZQLHVWDFMHWUDQVIRUPDWRURZH
RVDGQLNLLWS RSDUDPHWUDFKZ\QLNDMßF\FK]WHFKQRORJLLLSU]HSLV¦Z
V]F]HJ¦ÛRZ\FK
6=&=(*Ú2:(:$581.,=$*2632'$52:$1,$7(5(1:

:REUáELHVWUHI\QDOHé\ZSURZDG]LÝ]LHOHãZ\VRNßR]GREQß
]]DVWRVRZDQLHPJDWXQN¦ZURG]LP\FKQSZLHU]EDRVLNDVRVQDOLSD
NDV]WDQEU]R]DNORQGßEJUDEJÛ¦JZOLF]ELHPLQLPXPGU]HZRQDP
SRZLHU]FKQLG]LDÛNLV]F]HJ¦OQLHZ]GÛXéV]ODN¦ZNRPXQLNDF\MQ\FK

:VWUHILHGRSXV]F]DVLáORNDOL]DFMáRELHNW¦ZEXGRZODQ\FKRNW¦U\FKPRZD
ZSNWL
.2081,.$&-$

'RMD]G]LVWQLHMßF\FKLSURMHNWRZDQ\FKGU¦JSXEOLF]Q\FKLZHZQáWU]Q\FK

:JUDQLFDFKZÛDVQRåFLQDOHé\]DSHZQLÝPLHMVFDSDUNLQJRZHZLORåFLPLQ
PLHMVFHSDUNLQJRZH
,1)5$6758.785$
:RGD
=ZRGRFLßJXJPLQQHJR
äFLHNLVDQLWDUQH
 'RZLHMVNLHMVLHFLNDQDOL]DFMLVDQLWDUQHM

 'RSXV]F]DVLáRGSURZDG]HQLHåFLHN¦Z
VDQLWDUQ\FKGR]ELRUQLN¦ZEH]RGSÛ\ZRZ\FK
]XGRNXPHQWRZDQ\PZ\ZR]HPåFLHN¦ZGR
RF]\V]F]DOQLMDNRUR]ZLß]DQLHW\PF]DVRZHGR
F]DVXZ\NRQDQLDNDQDOL]DFMLVDQLWDUQHM=FKZLOß
Z\EXGRZDQLD]ELRUF]HMNDQDOL]DFMLVDQLWDUQHM
QDOHé\MHEH]Z]JOáGQLH]OLNZLGRZDÝDRELHNW
SRGÛßF]\ÝGRVLHFLNDQDOL]DFMLVDQLWDUQHM

 'RSXV]F]DVLáRGSURZDG]HQLHåFLHN¦ZGR
SU]\GRPRZ\FKRF]\V]F]DOQLåFLHN¦ZQDG]LDÛNDFK
RPLQSRZLHU]FKQLPLJUXQFLH
RRGSRZLHGQLFKSDUDPHWUDFKJUXQWRZRZRGQ\FK
SRWZLHUG]RQ\FKGRNXPHQWDFMßK\GURJHRORJLF]Qß
äFLHNLGHV]F]RZH
 3RZLHU]FKQLRZHRGSURZDG]HQLHZ¦G
GHV]F]RZ\FKGRSXV]F]DQHMHVWGODSRZLHU]FKQL
GDFKRZ\FKHNRORJLF]Q\FKRUD]WHUHQ¦Z
QLHXWZDUG]RQ\FKSRGZDUXQNLHP]DEH]SLHF]HQLD
WHUHQXSU]HG]DOHJDQLHPZ¦GRSDGRZ\FK
L]DOHZDQLHPWHUHQ¦ZVßVLHGQLFK

 :RG\RSDGRZH]SRZLHU]FKQLXWZDUG]RQ\FK
GURJLSDUNLQJLSODFHPDQHZURZH QDOHé\
SRGF]\åFLÝZVWRSQLX]DSHZQLDMßF\PVSHÛQLHQLH
Z\PDJDãRNUHåORQ\FKZRERZLß]XMßF\FK
SU]HSLVDFKLRGSURZDG]LÝMHGRSREOLVNLFKFLHN¦Z
SRZLHU]FKQLRZ\FKV\VWHPXNDQDOL]DFML
GHV]F]RZHMGRÛ¦ZFKÛRQQ\FKOXE]ELRUQLN¦Z
UHWHQF\MQ\FKSRX]\VNDQLXVWRVRZQ\FKGHF\]ML
DGPLQLVWUDF\MQ\FK
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]DEH]SLHF]HQLHVZRERGQHJRRGSÛ\ZXZ¦GRSDGRZ\FKQLH
GRSXV]F]DMßFGRLFK]DOHJDQLD


 :\FLQNDGU]HZ]JRGQLH]XVWDZßRRFKURQLHSU]\URG\PRéHQDVWßSLÝ
MHG\QLH]D]JRGßRGSRZLHGQLFKRUJDQ¦Z2FKURQLHSRGOHJD]LHOHã
Z\VRNDÃNRPSRQRZDQD SDUNLDOHMHSU]\GURéQHLWS RUD]]ZLß]DQD
]KLVWRU\F]Q\PLVLHGOLVNDPL


 :V]HONLHFLHNLZRGQHQDWXUDOQHLURZ\PHOLRUDF\MQHRF]NDZRGQH
RUD]]ELRUQLNLZRGQHSRGOHJDMßRFKURQLHNRQVHUZDFMLLXGURéQLHQLX
]]DSHZQLHQLHPQLHQDUXV]DOQHJRSU]HSÛ\ZXZ¦G'RSXV]F]DVLá
VNDQDOL]RZDQLHFLHN¦ZZRGQ\FK]]DSHZQLHQLHPVS¦MQRåFL
VZRERGQHJRSU]HSÛ\ZXZ¦GGODFDÛHJRV\VWHPXK\GURORJLF]QHJR
LSRGZDUXQNLHPX]\VNDQLDSR]\W\ZQ\FKGHF\]MLDGPLQLVWUDF\MQ\FK
]JRGQLH]SU]HSLVDPLV]F]HJ¦ÛRZ\PL:ÛDåFLFLHOHWHUHQX]RERZLß]DQL
VßXWU]\P\ZDÝLNRQVHUZRZDÝURZ\PHOLRUDF\MQHVWDQRZLßFHLFK
ZÛDVQRåÝRUD]PDMßRERZLß]HN]DSHZQLÝGRVWáSRGSRZLHGQLP
VÛXéERPGRURZ¦ZSXEOLF]Q\FKZFHOXLFKXWU]\PDQLDLNRQVHUZDFML
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GUHQDéSU]HSXVW\LWS ELRUßFSRGXZDJáXZDUXQNRZDQLDWHUHQ¦Z
SU]\OHJÛ\FK:SU]\SDGNXQDWUDILHQLDZWUDNFLHUHDOL]DFMLURE¦W
EXGRZODQ\FKQDLVWQLHMßF\GUHQDéQDOHé\JREH]Z]JOáGQLH]DFKRZDÝ
OXESU]HÛRé\Ý]DFKRZXMßFVS¦MQRåÝV\VWHPXGUHQDéRZHJRFDÛHJR
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]ORNDOL]RZDQ\FKSR]DVWUHIß5 GRFLHN¦ZQDWXUDOQ\FK ZREUáELHVWUHI\5 
SRLFKXSU]HGQLPSRGF]\V]F]HQLXZVWRSQLX]DSHZQLDMßF\PVSHÛQLHQLH
Z\PDJDãRNUHåORQ\FKZRERZLß]XMßF\FKSU]HSLVDFK
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ZZRMHZ¦G]WZLHSRPRUVNLP
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Z¦GSRG]LHPQ\FK*=:31URERZLß]XMßZ\PDJDQLDZ]DNUHVLHRFKURQ\
åURGRZLVNDVWDZLDQHREV]DURPRFKURQQ\P*=:3QDOHé\]DVWRVRZDÝ
UR]ZLß]DQLDWHFKQLF]QHWHFKQRORJLF]QHLRUJDQL]DF\MQHJZDUDQWXMßFH
]DEH]SLHF]HQLHSU]H]]DQLHF]\V]F]HQLHPZDUVWZ\ZRGRQRåQHMC
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Rozdział 4
Stwierdzenie zgodności planu ze studium

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§8

§ 10

		 Stwierdza się, iż Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego nie narusza ustaleń polityki przestrzennej
Gminy określonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przywidz, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Przywidz
Nr XVIII/140/2004 z dnia 3 grudnia 2004r., zmienionego
uchwałą Rady miny Przywidz – osoby pełniącej funkcję
organu gminy Nr XLVIII/294/2010 z dn. 17 marca 2010 r.

		 Zobowiązuje się Wójta Gminy Przywidz do:
1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres
14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przywidz.
3) Publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną
na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz.
4) Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do
dokumentów przedstawiających plan oraz wydawanie
z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych,
potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu.

Rozdział 5
Załączniki do uchwały
§9
		 Integralną częścią uchwały są:
1) Rysunki planu nr 1 i nr 2 w skali 1:2000 – załącznik Nr
1 do niniejszej uchwały
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich
finansowania – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11
		 Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego za wyjątkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie
z dniem podjęcia uchwały.
Przewodniczący Rady
Feliks Mikulski
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/27/2011
Rady Gminy Przywidz
z dnia 25 maja 2011 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania
		 Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
(Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ((Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148, ze zmianami) Rada Gminy Przywidz rozstrzyga,
co następuje:
W związku z uchwaleniem planu wystąpi konieczność
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
obciążającej budżet gminy. Finansowanie infrastruktury
technicznej gmina realizuje w oparciu o każdorocznie

uchwalony budżet obejmujący wysokość i przedmiot
finansowania. Każdego roku gmina występuje również
o pozyskanie środków celowych (dotacje i inne fundusze
związane z ochroną środowiska, w tym fundusze unijne).
Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/27/2011
Rady Gminy Przywidz
z dnia 25 maja 2011 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu wyłożonego w dniach od
02.03.2011r. do 30.03.2011 r.
W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego
wglądu oraz w czasie 14 dni po upływie okresu wyłożenia projektu planu wpłynęła jedna uwaga, która została
uwzględniona przez Wójta Gminy:
1) Jan Kostuch ul. Kartuska 44, 83-333 Garcz – uwaga
z dnia 18 kwietnia 2011r. dotycząca zmiany drogi
014.KDW na ciąg pieszo-jezdny i zmniejszenie jej
szerokości z 10m na 6 m.

2405
UCHWAŁA Nr VIII.84.2011
Rady Gminy Ustka
z dnia 10 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.77.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 20 maja 2011 roku
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustka.

		 Na podstawie art. 34 a ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019,
Nr 267, poz. 2255, Nr 175, poz. 1462; Dz. U. z 2006 roku:
Nr 170,1217, nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 roku: Nr 21,
poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587,
Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 147, poz. 1033, Nr
231, poz. 1704; Dz. U. z 2008 roku: Nr 199, poz. 1227, Nr
227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 roku: Nr 168, poz. 1323, Nr
215, poz. 1664; Dz. U. z 2010 roku: Nr 44, poz. 253, Nr 96,
poz. 620, Nr 44, poz. 253, Nr 182, poz. 1228; Dz. U. z 2011
roku: Nr 32, poz. 159) oraz art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami:
Dz. U. z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003
roku: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku:
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; Dz.
U. z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U.
z 2006 roku: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U.z 2007
roku: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218;
Dz. U. z 2008 roku: Nr 180 poz. 1111, Nr 228, poz. 1458; Dz.
U. z 2009 roku: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U.
z 2010 roku: Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.
675, Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 roku: Nr 21, poz. 113)
Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:

1) w podstawie prawnej po zapisie „poz. 113)” dopisuje
się:
		 „po uzyskaniu pozytywnych opinii właściwego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
i Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku”,
2) w § 1 skreśla się zdanie: „Określa się wykaz kąpielisk
na terenie Gminy Ustka” i wpisuje zdanie o treści
„Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Ustka
w sezonie kąpielowym obejmującym okres między
15 czerwca a 31 sierpnia:”,
3) wprowadza się § 1a o treści: „Określa się przewidywaną maksymalną liczbę osób korzystających
dziennie z kąpieliska:
		 a) Kąpielisko Rowy Zachód – 900 osób
		 b) Kąpielisko Rowy Wschód – 700 osób
		 c) Kąpielisko Dębina – 300 osób
		 d) Kąpielisko Poddąbie – 300 osób
		 e) Kąpielisko Przewłoka – 300 osób”
2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§1

§3

1. W Uchwale Nr VII.77.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 20
maja 2011 roku w sprawie wykazu kąpielisk wprowadza
się zmiany:

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

§2
		 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

Przewodniczący Rady
Bogdan Żabiński
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UCHWAŁA Nr IX/69/2011
Rady Gminy Zblewo
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawieustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzialane przez przedszkola publiczne, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Zblewo.
		 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14
ust. 5 pkt 1, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
		 Publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Zblewo
zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w
zakresie 5 godzin dziennie.
§2
1. Za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przekraczających zakres, o którym mowa w § 1 ustala się opłatę
w wysokości 0,16% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 10 października 2002 r.o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze
zmianami), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy.
2. Opłata podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą należną opłatę
miesięczną, która stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, stawki godzinowej określonej
w ust. 1 oraz liczby godzin faktycznego pobytu dziecka

w przedszkolu przekraczających czas, o którym mowa
w § 1.
		

§3

		 Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkola
prowadzone przez Gminę Zblewo świadczeń oraz zasady
pobierania odpłatności określi umowa zawarta pomiędzy
Dyrektorem Przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem)
dziecka.
§4
		 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zblewo.
§5
		 Traci moc uchwała Nr XXIV/183/2001 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie ustalenia odpłatności
za korzystanie z przedszkola.
§6
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Trocha
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UCHWAŁA Nr VIII/63/11
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach.
		 Na podstawie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134,
poz. 777) i art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.
141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. .1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, 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 219, poz. 1705, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr
44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz.
857 i z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) uchwala
się, co następuje:
§1
		 Gmina Pszczółki, będąca organem prowadzącym dla
Gminnego Przedszkola „Pszczółka Maja” w Pszczółkach,
zapewnia nieodpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę
w przedszkolu, w wymiarze 5 godzin dziennie, w ramach
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
§2
		 Świadczenia przedszkola przekraczające podstawę programową, o której mowa w § 1, są odpłatne. W ramach
tych świadczeń realizowany jest pakiet zajęć opiekuńczowychowawczych i dydaktycznych obejmujących w szczególności:
1. tworzenie bezpiecznych warunków do zabaw w przedszkolu, ogrodzie przedszkolnym, parku itp.,
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2. tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne możliwości dzieci poprzez:
1) zajęcia badawcze, rozwijające zainteresowanie otaczającym światem,
2) zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci w zakresie
plastycznym, muzycznym, teatralnym oraz tanecznym,
3) zajęcia wspomagające rozwój dziecka (np. logopedyczne, gimnastyka korekcyjna),
4) organizowanie uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
5) realizację programów własnych oraz innowacji pedagogicznych.
§3
1. Za świadczenia przedszkola, określone w § 2, ustala się
opłatę w wysokości2,80 zł za 1 godzinę,
2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których
mowa w § 2, stanowi iloczyn opłaty wskazanej w ust. 1
oraz rzeczywistej liczby godzin pobytu dziecka w czasie
przekraczającym realizacje podstawy programowej.
§4

nionych przypadkach, odpłatności za korzystanie dziecka
z przedszkola.
§5
		 Rada Gminy upoważnia Wójta do opracowania szczegółowego regulaminu określającego zasady korzystania ze
świadczeń przedszkola oraz formę zawierania poruzumień
z rodzicami w zakresie odpłatności za te świadczenia.
§6
		 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§7
		 Traci moc uchwała nr XXXI/280/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłat
za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja”
w Pszczółkach, dla którego organem prowadzącym jest
Gmina Pszczółki.
§8
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady
Roman Klamann

		 Rada Gminy upoważnia Wójta do obniżenia, w uzasad-
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UCHWAŁA Nr VIII/52/11
Rady Gminy Cewice
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

		 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 późn. zm.), w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),
Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:
§1
1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) inicjatywie lokalnej – należy przez to rozumieć formę
realizacji zadań publicznych przez Gminę Cewice we
współpracy mieszkańcami, określoną w art. 2 pkt 4
oraz w rozdz. 2a ustawy,
2) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to
organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3
ust. 2 ustawy,
3) podmiotach uprawnionych – rozumie się przez to
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
4) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
1536),
5) wniosku – wniosek mieszkańców o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
6) zadaniu publicznym – rozumie się przez to zadanie
należące do sfery zadań publicznych, o której mowa
w art. 4 ust. 1 ustawy, mieszczące się w zakresie

wskazanym w art. 19b ustawy oraz w zakresie zadań
Gminy Cewice.
§2
1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej mogą złożyć mieszkańcy mający
miejsce zamieszkania na terenie Gminy Cewice:
1) bezpośrednio;
2) za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub
podmiotów uprawnionych, mających siedzibę na
terenie Gminy Cewice.
2. Wniosek w formie pisemnej należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy, 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16.
3. Wniosek może być złożony w każdym czasie, jednak
nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem
realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej.
§3
1. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) dane wnioskodawcy (w tym czytelne podpisy osób
składających wniosek albo podpisy i pieczęcie osób
składających wniosek, upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej),
2) rodzaj zadania publicznego zgodnie z ustawą oraz
tytuł inicjatywy lokalnej,
3) szczegółowy opis inicjatywy lokalnej,
a) cel i uzasadnienie przydatności inicjatywy dla
społeczności lokalnej,
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b)
c)
d)
e)
f)

określenie adresatów,
określenie wykonawców,
miejsce realizacji,
termin realizacji,
określenie spodziewanych efektów realizacji inicjatywy lokalnej,
g) szczegółowy zakres rzeczowy inicjatywy lokalnej
wraz z propozycją harmonogramu realizacji zadania,
4) określenie przewidywanych kosztów realizacji oraz
eksploatacji po zrealizowaniu inicjatywy lokalnej
po stronie wnioskodawcy oraz po stronie Gminy
Cewice, w tym określenie wkładu finansowego,
rzeczowego oraz pracy społecznej wnioskodawcy,
5) opis stanu przygotowań do realizacji inicjatywy
lokalnej, podjętych przez wnioskodawcę oraz ich
efektów,
6) informację o dotychczasowych zadaniach realizowanych we współpracy z organami administracji
publicznej,
7) dane osób do kontaktu w sprawie wniosku.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ustępie 1, stanowi
załącznik nr 1 do uchwały.
3. Do wniosku należy załączyć:
1) w przypadku wniosku składanego bezpośrednio
przez mieszkańców – czytelnie podpisane przez
mieszkańców oświadczenie (z podaniem ich imion,
nazwisk, adresów) o przystąpieniu do realizacji
zadania, ze wskazaniem osób uprawnionych do ich
reprezentowania,
2) w przypadku wniosku składanego przez mieszkańców
za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub
podmiotów uprawnionych:
a) statut oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego lub dokument potwierdzający wpis do
innego rejestru, określający status prawny, siedzibę a także osoby uprawnione do reprezentacji,
b) listę mieszkańców (wraz z ich adresami oraz czytelnymi podpisami), w imieniu których wniosek
jest składany.
§4
1. Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu
Gminy Cewice dokonuje:
1) wstępnej oceny złożonego wniosku oraz ustala
okoliczności istotne co do możliwości realizacji zadania;

2) dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w ust. 2,
3) przygotowuje propozycję uzasadnienia uwzględnienia lub odrzucenia wniosku.
2. Wniosek podlega ocenie przy zastosowaniu następujących kryteriów:
1) zgodność inicjatywy z potrzebami lokalnymi,
2) liczba osób popierająca inicjatywę lokalną oraz liczba
osób, którym inicjatywa będzie służyć,
3) wysokość wkładu własnego Inicjatora w łącznych
szacunkowych kosztach realizacji zadania,
4) wysokość ewentualnych kosztów eksploatacji, które
poniosłaby gmina po wykonaniu zadania,
5) wykonalność zadania w ramach inicjatywy lokalnej.
3. Złożone wnioski będą rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie gminy.
4. Ostatecznego wyboru wniosków dokonuje Wójt Gminy
Cewice.
§5
1. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji Wójt Gminy Cewice zawiera z Inicjatorem umowę na realizację
przedsięwzięcia w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§6
		 Wójt Gminy Cewice może odstąpić od wykonania
umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe
okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Inicjator nie wywiąże się z zadeklarowanego
wkładu własnego.
§7
		 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.
§8
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Hanna Kurs
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UCHWAŁA Nr VIII/54/11
Rady Gminy Cewice
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

		 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 późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Cewice, uchwala,
co następuje:
§1
		 Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Cewice.

-Q





§2
		 Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć, stanowiących różnicę
między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym wg tabeli:
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§4

§3
		 Ustalony w § 2 tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odnosi się także do nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze z tym, że obowiązuje on tego nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a
ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał
pełnić funkcję.

		 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września
2011 r.
Przewodniczący Rady
Hanna Kurs
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UCHWAŁA Nr 235/g287/D/11
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
		 Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z
późn. zm.), art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 2d i 4 ustawy z
dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr VI/46/2011 Rady Gminy Tuchomie z dnia
29 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2011 z
dnia 14 stycznia 2011r. dotyczącej określenia trybu udzie-

lania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów
wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych
prowadzonych na terenie Gminy Tuchomie,
• stwierdza nieistotne naruszenie prawa polegające na
nieokreśleniu w treści § 1 badanej uchwały wysokości
dotacji na niepełnosprawnego ucznia niepublicznego
zespołu wychowania przedszkolnego oraz punktu
przedszkolnego.
UZASADNIENIE
		 W dniu 12 sierpnia 2011r. wpłynęła do Regionalnej
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Izby Obrachunkowej w Gdańsku uchwała Nr VI/46/2011
Rady Gminy Tuchomie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie
zmiany uchwały Nr III/14/2011 z dnia 14 stycznia 2011r.
dotyczącej określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego
i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy
Tuchomie.
		 Badając w dniu 25 sierpnia 2011r. powyższą uchwałę,
Kolegium Izby stwierdziło, że obarczona jest ona wadą o
charakterze nieistotnego naruszenia prawa.
		 W § 1 badanej uchwały Rada Gminy Tuchomie postanowiła, iż dotychczasowa treść § 3 zmienianej uchwały
otrzymuje następujące brzmienie: „Dotacja na jednego
ucznia objętego formą wychowania przedszkolnego, o
którym mowa w § 2 ust. 1 wynosi 61% ustalonych w
budżecie wydatków bieżących ponoszonych na jednego
ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez
Gminę Tuchomie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej
przez Gminę Tuchomie”.
		 Postanowienia § 1 badanej uchwały nie precyzują wysokości stawek dotacji w stosunku do wysokości części

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę
na jednego niepełnosprawnego ucznia w przedszkolu i
oddziale przedszkolnym, o których mowa w art. 90 ust.
2d ustawy o systemie oświaty, a jedynie powielają zapis
ustawowy, który określa dolny limit podstawy ustalenia
wielkości dotacji. Postanowienia art. 90 ust. 4 powyższej
ustawy nakładają na Radę Gminy obowiązek jednoznacznego ustalenia podstawy obliczania dotacji dla niepełnosprawnych uczniów niepublicznych przedszkoli i innych
niepublicznych form wychowania przedszkolnego. Natomiast treść § 1 badanej uchwały wskazuje, że Rada Gminy
ustalając tryb udzielania i rozliczania dotacji, nie ustaliła
podstawy obliczania dotacji dla niepełnosprawnych uczniów niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego
i punktu przedszkolnego.
		 W związku z powyższym, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku postanowiło jak w sentencji.
Na niniejszą uchwałę służy skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni
od dnia jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem
tutejszej Izby.
Prezes
Luiza Budner-Iwanicka
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POROZUMIENIE Nr 21/UMWP/BRDW/2011
z dnia 1 lipca 2011 r.
w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie
wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej
drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga
wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego

pomiędzy: Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w
imieniu którego działają: 1. Marek Woźniak – Marszałek
Województwa Wielkopolskiego 2. Krzysztof Grabowski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
zwanym dalej „Powierzającym” a: Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Pomorskiego, w imieniu którego działają: 1. Mieczysław
Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego 2. Ryszard
Świlski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
zwanym dalej „Przyjmującym”Na podstawie art. 8 ust. 2,
3 i 4 oraz art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1590, z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Nr VII/109/11 z 30 maja
2011 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań
dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji
zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta,
Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz
Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie
Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa
Wielkopolskiego, jak i uchwały Sejmiku Województwa
Pomorskiego Nr 161/VIII/11 z 30 maja 2011 r., w sprawie
wyrażenia woli przyjęcia przez Województwo Pomorskie
od Województwa Wielkopolskiego wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji
zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta,
Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz
Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie
Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa

Wielkopolskiego.Strony niniejszego Porozumienia ustalają, co następuje:
§1
		 Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do
wykonania:1.Wstępne studium wykonalności rewitalizacji
wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej relacji
zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta,
Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz
Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie
Polski) – etap I, zawierające: 1)analizę popytu, 2)analizę
społeczno – ekonomiczną. 2.Prowadzenie działań promujących polski odcinek MDW E 70, a w szczególności:
1)wydawnictwo materiałów promocyjnych, w tym: map
i broszur w czterech wersjach językowych (polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), 2)redagowanie strony
internetowej, 3)organizację konferencji tematycznych oraz
innych wydarzeń związanych z turystyką wodną.
§2
1. Powierzający zapewni na realizację zadania określonego § 1 niniejszego Porozumienia środki finansowe w
wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy
złotych). 2.Środki finansowe, o których mowa w ust. 1
zostaną przekazane na konto Województwa Pomorskiego w Kredyt Bank S.A. II O/Gdańsk 84 1500 1171 1211
7001 6320 0000 z dopiskiem „Rewitalizacja MDW E 70”
nie wcześniej jak w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
niniejszego Porozumienia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego. 3.Przyznane środki
nie mogą być wykorzystane na inny cel niż określony
w § 1.
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§3

1. Przyjmujący zobowiązuje się wykonać zadanie określone w § 1 w terminie do dnia 15 grudnia 2011 r.
2. Przyjmujący zobowiązuje się wykorzystać przekazane
środki finansowe w terminie do 20 grudnia 2011 r.
3. Niewykorzystana część środków finansowych podlega
zwrotowi na rachunek Powierzającego w Banku PKO
S.A. I/O Poznań Nr 07 1020 4027 0000 1802 0437 3254,
nie później niż do 22 grudnia 2011 r.
§4
1. Przyjmujący w terminie do 20 grudnia 2011 r. zobowiązuje się przedstawić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu sprawozdanie
merytoryczne i finansowe z realizacji Porozumienia.
2. Przyjmujący zobowiązuje się do wydatkowania otrzymanych środków w sposób celowy, racjonalny i zgodny
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.
759, z późn. zm.).
§5
1. Powierzający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydatkowania przekazanych
środków.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 odbywać się będzie
w szczególności poprzez analizę przedłożonego sprawozdania finansowego.
§6

niem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
§7
		 Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
		 Ewentualne spory o charakterze majątkowym, wynikłe
na tle realizacji niniejszego Porozumienia, będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo i miejscowo dla Przyjmującego sąd
powszechny.
§9
1. Porozumienie wymaga ogłoszenia w dziennikach
urzędowych województw: pomorskiego i wielkopolskiego.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 10
		 Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących
egzemplarzach, po trzy dla każdej ze Stron.
				 Powierzający: 											
Przyjmujący:
Marszałek Województwa					 Marszałek Województwa
				 Wielkopolskiego 										 Pomorskiego
				 Marek Woźniak											 Mieczysław Struk
			
				 Członek Zarządu 										 Członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego 		 Województwa Pomorskiego

		 W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumie-

Krzysztof Grabowski 									 Ryszard Świlski
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POROZUMIENIE Nr 22/UMWP/BRDW/2001
z dnia 1 lipca 2011 r.

pomiędzy: Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działają: 1. Piotr Całbecki
– Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2.
Michał Korolko – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwanym dalej „Powierzającym” a: Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd
Województwa Pomorskiego, w imieniu którego działają: 1.
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
2. Ryszard Świlski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego zwanym dalej „Przyjmującym”Na podstawie
art. 8 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Strony niniejszego
Porozumienia ustalają, co następuje:
§1
1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do
wykonania: 1) wstępne studium wykonalności rewitalizacji kujawsko - pomorskiego odcinka śródlądowej
drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej
drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski,
Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) – etap I,
zawierającego: a) analizę popytu, b) analizę społeczno
– ekonomiczną. 2) działania promujące polski odcinek
MDW E 70, a w szczególności: a) wydawnictwo materiałów promocyjnych, w tym map i broszur w czterech

wersjach językowych (polskim, angielskim, niemieckim
i rosyjskim), b) redagowanie strony internetowej, c)
organizacja konferencji tematycznych oraz innych wydarzeń związanych z turystyką wodną.
§2
1. Powierzający zapewni na realizację zadań określonych
w § 1 niniejszego Porozumienia środki finansowe w
wysokości do kwoty 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt
tysięcy).
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną
przekazane na konto Przyjmującego w Kredyt Bank S.A.
II O/Gdańsk 84150011711211700163200000 z dopiskiem
„Rewitalizacja MDW E 70” w terminie 5 dni roboczych
od daty doręczenia kserokopii faktur dot. realizacji zadań
określonych w § 1 (poprzedzonych faksem na nr 056
656 10 44) na adres Powierzającego tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
Toruniu. Warunkiem zapłaty za faktury jest wywiązanie
się Przyjmującego z zobowiązań określonych w § 4
ust. 2.
3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu środków finansowych, o których mowa w ust. 1 Powierzający zapłaci
Przyjmującemu odsetki ustawowe. 4.Przyznane środki
nie mogą być wykorzystane na inny cel niż określony
w § 1.
		

§3

1. Przyjmujący zobowiązuje się wykonać zadania określone w § 1 w terminie do dnia 15 grudnia 2011 r.
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§6

2. Przyjmujący w terminie do 22 grudnia 2011 r. zobowiązuje się dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji
Porozumienia.

		 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

§4

§7

1. Przyjmujący zobowiązuje się do wydatkowania otrzymanych środków w sposób celowy, racjonalny i zgodny
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z późn. zm.).
2. Przyjmujący zobowiązuje się do przekazania opracowań, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz wydawnictw i
materiałów, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a, w wersji
elektronicznej i papierowej, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie
14 dni od dnia dostarczenia opracowań do siedziby
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
(decyduje data wpływu do Urzędu).
3. Powierzający zastrzega sobie prawo do wykorzystania
w całości lub w części opracowań określonych w § 1 w
dokumentach i materiałach przygotowywanych przez
Województwo Kujawsko-Pomorskie bez dodatkowego
wynagrodzenia i konieczności uzyskiwania zgody osób
trzecich.

		 Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§5
		 Powierzający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydatkowania przekazanych
środków.

§8
		 Ewentualne spory o charakterze majątkowym, wynikłe
na tle realizacji niniejszego Porozumienia, będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo i miejscowo dla Przyjmującego sąd
powszechny.
§9
		 Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dziennikach
Urzędowych Województw: Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego.
§ 10
		 Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących
egzemplarzach, po trzy dla każdej ze Stron.
				 Powierzający: 												 		 Przyjmujący:
Marszałek Województwa					 Marszałek Województwa
Kujawsko - Pomorskiego 				 Kujawsko - Pomorskiego
			 Piotr Całbecki											 Mieczysław Struk
			 Członek Zarządu 										 Członek Zarządu
Województwa Kujawsko- 		 Województwa Pomorskiego
					 Pomorskiego											 Ryszard Świlski
				 Michał Korolko
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POROZUMIENIE Nr 23/UMWP/BRDW/2011
z dnia 5 lipca 2011 r.
w sprawie powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie
zadań publicznych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska
naturalnego, promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa, jak również turystyki na odcinku
położonym na terenie województwa lubuskiego
pomiędzy: Województwem Lubuskim reprezentowanym
przez Zarząd Województwa Lubuskiego, w imieniu którego
działa: Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego przy kontrasygnacie Józefy Chaleckiej - Skarbnik
Województwa Lubuskiego zwanym dalej „Powierzającym”
a: Województwem Pomorskim reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Pomorskiego, w imieniu którego
działają: 1. Mieczysław Struk – Marszałek Województwa
Pomorskiego 2. Ryszard Świlski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego zwanym dalej „Przyjmującym”Na
podstawie art. 8 ust. 2,3 i 4 oraz art. 18 pkt 12 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz na podstawie
uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego nr XII/112/11
z dnia 4 lipca 2011 r. i uchwały Sejmiku XVI/119/2004 z
dnia 22 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Strategii
rozwoju transportu Województwa Lubuskiego do roku
2015, jak i uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego
Nr 160/VIII/11 z dnia 30 maja 2011 r.Strony niniejszego
Porozumienia ustalają, co następuje:

kształtowania środowiska naturalnego, promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa jak
również turystyki w województwie poprzez: 1) opracowanie wstępnego studium wykonalności rewitalizacji
śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód,
obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał
Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany
(planowana droga wodna MDW E70 na terenie Polski)
na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego, etap I w zakresie: a) analizy popytu
b) analizy społeczno - ekonomicznej 2) prowadzenie
działań promujących polski odcinek MDW E 70, w tym
m.in. mapy, broszury i wydawnictwo promocyjne w
wersjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim,
rosyjskim; redagowanie strony internetowej 3) organizację konferencji tematycznych oraz innych wydarzeń
związanych z turystyką wodną. 2. W zakresie ujętym
w ust. 1 Województwo Pomorskie przejmuje prawa i
obowiązki Województwa Lubuskiego związane z powierzeniem zadania.

§1

§2

1. Województwo Lubuskie powierza Województwu Pomorskiemu realizację zadań publicznych w zakresie
racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz

1. Powierzający zapewni na realizację zadania określonego
§ 1 niniejszego Porozumienia środki finansowe w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 2. Środki
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finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane
na konto Województwa Pomorskiego w Kredyt Bank
S.A. II O/Gdańsk 84 1500 1171 1211 7001 6320 0000
z dopiskiem „Rewitalizacja MDW E 70” nie wcześniej
jak w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego
Porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
3. Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na inny
cel niż określony w § 1.
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§3

1. Przyjmujący zobowiązuje się wykonać zadanie określone w § 1 w terminie do dnia 15 grudnia 2011 r.
2. Przyjmujący zobowiązuje się wykorzystać przekazane
środki finansowe w terminie do 20 grudnia 2011 r.
3. Niewykorzystana część środków finansowych podlega
zwrotowi na rachunek Powierzającego nr 75 1560 0013
2483 0674 1808 0002 nie później niż do 22 grudnia
2011 r.
§4
1. Przyjmujący w terminie do 20 grudnia 2011 r. zobowiązuje się przedstawić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze sprawozdanie
merytoryczne i finansowe z realizacji Porozumienia,
obejmującego co najmniej zestawienie wydatków oraz
kopie dokumentów obejmujących wydatkowanie, jak
też dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2.
2. Przyjmujący zobowiązuje się do wydatkowania otrzymanych środków w sposób celowy, racjonalny i zgodny
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z późn. zm.).
§5
1. Powierzający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydatkowania przekazanych
środków.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 odbywać się będzie w

szczególności poprzez analizę przedłożonego sprawozdania finansowego oraz możliwości żądania dodatkowych informacji i dokumentów.
§6
		 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 nr 16
poz. 93) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.).
§7
		 Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
		 Ewentualne spory o charakterze majątkowym, wynikłe
na tle realizacji niniejszego Porozumienia, będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo i miejscowo dla Przyjmującego Sąd
Powszechny.
§9
1. Porozumienie wymaga ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województw: Pomorskiego i Lubuskiego.
2. Porozumienie wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia
ogłoszenia, o których mowa w ust. 1.
§ 10
		 Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących
egzemplarzach, po trzy dla każdej ze Stron.
§ 11
			 Powierzający: 											
Przyjmujący:
Marszałek Lubuskiego					
Marszałek Województwa
		
Elżbieta Polak										 			 Pomorskiego
				 																			 			 Mieczysław Struk
					 Skarbnik															 Członek Zarządu
Województwa Lubuskiego Województwa Pomorskiego
				 Józefa Chalecka 									 Ryszard Świlski

		
2414
OGŁOSZENIE
Starosty Słupskiego
z dnia 12 sierpnia 2011 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

		 Na podstawie w art. 44 b i art. 44 c ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U.
z 2010 r. nr 214, poz. 1407 ze zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25
marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania
wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw
osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 62, poz. 560) Starosta
Słupski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów
do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
		 Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów
są organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu
terytorialnego działające na terenie powiatu słupskiego.
Zgłoszenia kandydatów dokonują podmioty uprawnione
w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa
Powiatowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14,
do dnia 26 sierpnia 2011 r.

		 Zgłoszenie powinno zawierać:
a) nazwę i adres zgłaszającego,
b) imię, nazwisko i adres zamieszkania kandydata,
c) krótką rekomendację.
		 Powołanie przez Starostę Słupskiego członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych nastąpi w terminie 30 dni od dnia wskazanego w
niniejszym ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania
zgłoszeń.
		 Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych, składającej się z 5 osób, trwa 4
lata.
		 Rada jest organem opiniodawczo-doradczym. Do
zakresu jej działania należy: inspirowanie przedsięwzięć
zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 119

Poz. 2414, 2415, 2416

— 13274 —

realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i
programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Słupskie-

go pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Wicestarosta
Andrzej Bury

2415
ZARZĄDZENIE Nr 8
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki
oczyszczone z oczyszczalni Dębogórze oraz podmorskiego rurociągu odprowadzającego solankę z PMG Kosakowo
do Zatoki Puckiej.
		 Na podstawie art. 47 w zw. z art. 24 ustawy z dnia 21
marca 1991r o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1502, Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93 poz.
895, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203 poz. 1683, z 2006r
Nr 220, poz. 1600, Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz.
125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 98, poz. 817,
Nr 92, poz. 753, z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 106 poz. 622,
Nr 134, poz. 778) zarządza się, co następuje:

bezpieczeństwa wokół głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni Dębogórze
oraz podmorskiego rurociągu odprowadzającego solankę
z PMG Kosakowo do Zatoki Puckiej.
§2
		 Strefę bezpieczeństwa tworzy obszar o współrzędnych
geograficznych:






§1
		 Ustanawia się na wodach Zatoki Gdańskiej strefę

ĳ
ĳ
ĳ
ĳ

nƍ1Ȝ
nƍ1Ȝ
nƍ1Ȝ
nƍ1Ȝ

nƍ(
nƍ(
nƍ(
nƍ(


§3
		 W strefie bezpieczeństwa obowiązuje zakaz kotwiczenia,
uprawiania rybołówstwa i wszelkich prac podwodnych.

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Dyrektor
Urzędu Morskiego w Gdyni
dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Królikowski

§4
		 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od

2416
OBWIESZCZENIE Nr 2/2011
Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku
z dnia 19 sierpnia 2011 r.
w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w okresie 1.04.2011r. - 30.06.2011r. umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty
prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł.
		 Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 2 lutego 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości
podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne
w kwocie przewyższającej 5.000 zł (Dz. U. Nr 22, poz. 112
z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku ogłasza wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
mających siedzibę/miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego, którym w okresie od 01.04.2011r.
do 30.06.2011r. umorzono zaległości podatkowe, odsetki
za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
z upoważnienia
Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku
Marzena Kochanowska
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Załącznik
do obwieszczenia nr 2/2011
Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku
z dnia 19 sierpnia 2011 r.
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ZESTAWIENIE Nr 2/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części.
		 Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

i o zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ. U. z 2005 r., Nr 31,
poz. 266 ze zmianami.),
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ZESTAWIENIE Nr 1
Burmistrza Miasta Puck
z dnia 28 marca 2011 r.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za rok 2010 położonych w obszarze Gminy Miasta Puck.
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UCHWAŁA Nr 871/61/11
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 19 lipca 2011 r.

w sprawie ustanowienia obrębu ochronnego w obwodzie rybackim województwa pomorskiego.

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
w związku z art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 2d ustawy z dnia
18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tj. Dz. U. z
2009r. Nr 189, poz. 1471, z 2010r. Nr 182, poz. 1228, Nr
200, poz. 1322) oraz § 15 i § 16 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu
innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U z 2001r. Nr
138, poz. 1559 z późn zm.)
§1
		 Ustanawia się obręb ochronny w granicach obwodu
rybackiego rzeki Nogat województwa pomorskiego.
1) Obręb ochronny na rzece Nogat obejmuje 200 metrowy odcinek rzeki w dół i 100 metrowy odcinek rzeki
w górę od wrót śluzy na stopniu wodnym Rakowiec.
Obręb ochronny obowiązuje w okresie całego roku,
zostaje ustanowiony na czas nieokreślony.
§2
		 Zobowiązuje się uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim rzeki Nogat do właściwego oznakowania
obrębu ochronnego przez ustawienie tablic lub pław.

§3
		 Granice obrębu ochronnego w obwodzie rybackim rzeki
Nogat przedstawione są na mapie, stanowiącej Załącznik
do niniejszej Uchwały.
§4
		 Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Środowiska i Rolnictwa.
§5
		 Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Pomorskiego
oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
§6
		 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Marszałek
Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk
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Załącznik
do uchwały nr 871/61/11
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 19 lipca 2011 r.
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