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Przywidz w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie
budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na
terenie Gminy Przywidz, na podstawie umów cywilno
– prawnych do zawierania, których upoważnia się Wójta
Gminy Przywidz.
§2
W przypadku wyrażenia przez mieszkańca woli zawarcia umowy, o której mowa w § 1 minimalna kwota udziału
finansowego wynosi:
a) z tytułu partycypacji w budowie sieci wodociągowej
w kwocie 600,00 PLN
b) z tytułu partycypacji w budowie sieci kanalizacyjnej
w kwocie 1000,00 PLN
§3
Traci moc uchwała Nr XXIII/135/97 Rady Gminy Przywidz z 29 kwietnia 1997 r. w sprawie opłat komunalnych
obowiązujących na terenie gminy Przywidz.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Przywidz.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
A. Przybycień
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Poz. 2041, 2042, 2043 i 2044
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UCHWAŁA Nr XXXIX/520/06
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 20 sierpnia 2006 r,
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach działających na terenie gminy Kartuzy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta, burmistrza, prezydenta
miasta.
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 159,
poz. 1547 zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219. Dz. U.
Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Dz.
U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34,
poz. 242) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala, co nastepuje:
§1
Tworzy się obwody głosowania w szpitalach działajacych na terenie gminy Kartuzy w wyborach do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta,
burmistrza, prezydenta miasta:
1. obwód nr 16 dla pacjentów Szpitala Rehabilitacyjnego
w Dzierżążnie z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Gdańskim Centrum Rahebilitacji w Dzierżążnie
ul. Szpitalna 36
2. obwód 17 dla pacjentów Szpitala Powiatowego w
Kartuzach z siedzibą komisji wyborczej w Szpitalu
Powiatowym w Kartuzach ul. Ceynowy 7
§2

UCHWAŁA Nr XXXV/299/2006
Rady Gminy Przywidz
z dnia 16 czerwca 2006 r.

Wykonanie uchwały powieża sie Burmistrzowi Gminy
Kartuzy.

w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniam podjecia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Kartuzy i
rozplakatowaniu w miejscach publicznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 144 i 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Przywidz uchwala, co następuje:
§1
Ustala się, że stawka procentowa opłaty adiacenckiej,
dotyczącej każdorazowego wzrostu wartości nieruchomości
położonych na terenie Gminy Przywidz na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej wynosi 50%.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminie
Przywidz.
§3
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
A. Przybycień

§3

Przewwodniczący Rady
W. Czarnecki
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OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 11 września 2006 r.
w sprawie zmiany Statutu Komunalnego Związku
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni.
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.1))
– podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu
22 sierpnia 2006 r. wpisano do Rejestru związków międzygminnych zmiany Statutu Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni zgodnie z
treścią uchwał Rad Gmin.
W załączniku do niniejszego obwieszczenia publikuje
się wykaz zmian w statucie Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki” z siedziba w Gdyni.
1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 46,
poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z
2004 Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565.
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Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
P. Ołowski
Załącznik do Obwieszczenia
Wojewody Pomorskiego
z dnia 11 września 2006 r.
W statucie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy
i Chylonki” z siedzibą w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Gd. z
1991 r. Nr 21, poz. 147 oraz z 1995 r. Nr 31, poz. 139)
– wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust. 1 dodaje się pkt 7 o treści::
„7) Gmina Wejherowo.”
2. Zmienia się § 3 ust. 1 nadając mu treść:
„1. Związek wykonuje publiczne zadania w zakresie
dotyczącym:
1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
2) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków,
3) ochrony wód podziemnych i powierzchniowych,
gospodarki zasobami wodnymi,
4) ciepłownictwa zasilanego centralnie,
5) utrzymania porządku i czystości,
6) gospodarki odpadami, w tym unieszkodliwiania
odpadów komunalnych,
7) ochrony środowiska w zakresie dotyczącym
powietrza atmosferycznego, gruntów, lasów,
wód podziemnych i powierzchniowych,
8) informacji i edukacji społeczności lokalnej w
zakresie dziedzin należących do zakresu działania Związku.”

Poz. 2044

3. W § 4 dodaje się ust. 3 o treści:
„3. Jeżeli wykonywanie zadań Związku związane jest
ze stanowieniem prawa miejscowego na podstawie
upoważnień ustawowych, obowiązywanie uchwały
Zgromadzenia Związku na terenie gmin – członków
Związku, wymaga podjęcia uchwały takiej samej
treści przez radę każdej gmin.”
4. Zmienia się § 5 ust. 2 nadając mu treść:
„2. Zgromadzenie Związku powołuje spośród przedstawicieli, nie będących członkami Zarządu, 4–osobowią Komisję Rewizyjną, której zadaniem jest:
a) przeprowadzanie kontroli Zarządu Związku oraz
związkowych jednostek organizacyjnych, zgodnie
z planem ustalonym przez Zgromadzenie,
b) opiniowanie wykonania budżetu,
c) sporządzanie wniosku do Zgromadzenia w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium.”
5. Zmienia się § 6 ust. 2 nadając mu treść:
„2. Poszczególne gminy wraz z dodatkowymi przedstawicielami z prawem głosu są reprezentowane w
sposób następujący:
Miasto Gdynia – 5 (pięciu) przedstawicieli,
Gmina Kosakowo – 2 (dwóch) przedstawicieli,
Miasto Reda – 2 (dwóch) przedstawicieli,
Miasto Rumia – 2 (dwóch) przedstawicieli,
Miasto Sopot – 2 (dwóch) przedstawicieli,
Miasto Wejherowo – 2 (dwóch) przedstawicieli,
Gmina Wejherowo – 2 (dwóch) przedstawicieli.”
6. Zmienia się § 7 pkt 11 nadając mu treść:
„11) powoływanie i odwoływanie komisji rewizyjnej
Związku oraz, w razie potrzeby, innych stałych i
doraźnych komisji do określenia zadań.”.
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