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Za��cznik nr 1

do Uchwa�y nr XXXVII/261/2009
Rady Gminy Pot�gowo
z dnia 4 listopada 2009 r.

RYSUNEK PLANU

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/261/2009
Rady Gminy Potęgowo
z dnia 4 listopada 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 
DO PROJEKTU PLANU
W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu w raz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
tj. w dniach od 28.09.2009 r. do 19.10.2009 r., w trakcie 
dyskusji publicznej, która odbyła się w dniu 8.10. 2009 r. 
oraz w wyznaczonym terminie po wyłożeniu, tj. do dnia 
3.11.2009 r., nie zostały wniesione uwagi do projektu 
planu, wymagające dokonania uzupełnień lub zmian 
w projekcie.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/261/2009
Rady Gminy Potęgowo
z dnia 4 listopada 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPI-
SANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ 
WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSO-
WANIA
Realizacja ustaleń dokonywanych w planie nie wymaga 
dokonywania inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, która należy do zadań własnych gminy. Plan ustala 
możliwość dokonywania takich inwestycji w miarę wystę-
powania bieżących potrzeb (ustalenie w § 9), co jednak nie 
warunkuje wykonalności planu bez ich realizacji.
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 UCHWAŁA Nr XXIX/215/09
Rady Gminy Somonino

 z dnia 15 października 2009 r.

 w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w Gminie Somonino.

  Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 
oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Somonino 
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami gminy Somonino w 
przypadkach określonych w ustawach oraz w innych 
sprawach ważnych dla tej Gminy.

2. Konsultacje społeczne mają za zadanie zwiększenie 
udziału społeczeństwa w administrowaniu sprawami 
publicznymi, czyniąc je bardziej przejrzystymi oraz 
dają możliwość poczucia współodpowiedzialności 
mieszkańców za podejmowane decyzje przez władze 
samorządowe.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 161 — 12190 —

3. Konsultacjom społecznym mogą podlegać w szczegól-
ności sprawy:
1) strategia rozwoju Gminy,
2) plan rozwoju lokalnego Gminy,
3) programy współpracy z organizacjami pozarządo-

wymi,
4) gminne plany ochrony środowiska,
5) gminne plany gospodarki odpadami,
6) plany zagospodarowania przestrzennego,
7) nazewnictwo ulic publicznych i placów i nazewnictwo 

dróg wewnętrznych,
8) inne zadania, inicjatywy i projekty samorządu lub 

mieszkańców gminy, mające na celu efektywną 
realizację zadań publicznych.

4. Wyniki konsultacji przeprowadzonych w formach 
wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1-3 uważa się za pozytyw-
ne jeżeli weźmie w nich udział co najmniej 20% osób 
posiadających czynne prawo wyborcze zamieszkałych 
na obszarze miejscowości, których sprawa dotyczy i za 
rozstrzygnięciem wypowiedziało się co najmniej 50% 
osób biorących udział w danych konsultacjach. Wskaź-
niki 20% i 50% stosuje się odpowiednio w przypadku 
zebrań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4.

5. Konsultacje mają wyłącznie charakter opiniodawczy, 
jednakże w przypadku pozytywnego wyniku, o którym 
mowa w ust. 4 winny być wzięte pod uwagę przez 
organy gminy przy podejmowaniu ostatecznych roz-
strzygnięć w przedmiocie objętym konsultacjami.

§ 2

  Wprowadza się następujące formy konsultacji społecz-
nych:

1) badanie opinii mieszkańców w formie ankiety za-
wierającej pytania albo zaproponowane warianty 
rozwiązań wraz z pouczeniem o sposobie jej wypeł-
nienia,

2) przekazywanie opinii i wniosków na pocztę elektro-
niczną Urzędu Gminy w Somoninie,

3) zebrania wiejskie,
4) zebrania przedstawicieli organizacji społecznych, 

sportowych oraz organizacji pozarządowych tema-
tycznie związanych z przedmiotem konsultacji.

§ 3

1. Inicjatywa w sprawie przeprowadzenia konsultacji przy-

sługuje mieszkańcom gminy Somonino posiadającym 
czynne prawo wyborcze w liczbie co najmniej 30 osób, 
Radzie Gminy i Wójtowi Gminy Somonino.

2. Wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia kon-
sultacji skierowany do Rady Gminy winien zawierać:
1) sprecyzowanie tematu konsultacji,
2) imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL oraz 

podpis osoby popierającej wniosek.

§ 4

  O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Rada Gminy 
w formie uchwały, która określa:

1) przedmiot i formę konsultacji,
2) terminy rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) wzór karty konsultacyjnej – ankiety, o której mowa 

w § 2 pkt 1 ppkt 1 niniejszej uchwały,
4) wzór protokołu z przeprowadzonych konsultacji,
5) sposób wykorzystania wyników konsultacji.

§ 5

1. Mieszkańcy gminy powiadamiani są w sposób zwy-
czajowo przyjęty z 14-dniowym wyprzedzeniem o celu, 
obszarze, okresie czasowym konsultacji społecznych jak 
i komórce organizacyjnej Urzędu Gminy obsługującej 
dane zadanie.
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2. Powiadomienie o wynikach konsultacji społecznych 
odbywa się poprzez umieszczenie ich na stronie inter-
netowej gminy, jej biuletynie informacji publicznej oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 6

  Protokół konsultacji zawierający ich wyniki przedstawia 
Wójt Radzie Gminy na najbliższej sesji i upublicznia je 
w sposób określony w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 7

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

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

 Przewodniczący Rady
Andrzej Regliński
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 UCHWAŁA Nr XXIX/216/09
Rady Gminy Somonino

 z dnia 15 października 2009 r.

 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie.

  Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 
14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, 
poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 
i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 
641 i Nr 98, poz. 817) Rada Gminy Somonino uchwala, co 
następuje:

§ 1

  Zatwierdza się Statut Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie w brzmieniu 
nadanym mu uchwałą Nr 2/2009 Rady Społecznej z dnia 

29.09.2009 r., która wraz z załącznikiem zawierającym treść 
statutu stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

  Zobowiązuje się Wójta do niezwłocznego przekazania 
niniejszej uchwały kierownikowi SPZOZ celem zgłoszenia 
do stosownego rejestru.

§ 3

  Traci moc uchwała Nr IX/57/07 Rady Gminy Somonino 
z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Somoninie.


