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inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 
do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
I. BUDOWA DRÓG:
 Zmiany wprowadzone do planu nie przewiduj> inwestycji 

z zakresu komunikacji, które nalec> do zadaM własnych 
gminy.

II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 Zmiany wprowadzone do planu nie przewiduj> inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy.

   Zał>cznik nr 2
   do Uchwały Nr XIX/259/2008 
   Rady Miasta Sopotu 
   z dnia 26 wrzeWnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego południowej czCWci 

obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej w mieWcie Sopo-

cie

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 
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 UCHWAŁA Nr XIX/261/2008

Rady Miasta Sopotu

 z dnia 26 wrzeWnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Pułaskiego, 

Chopina, Sobieskiego, Fiszera, w mieWcie Sopocie

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 
880) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 i 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 i 181 poz. 1337 
oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 
1218), Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastCpuje:

§ 1

Stwierdza siC zgodnoWć z ustaleniami „Studium uwa-
runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sopotu” i uchwala zmianC miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Pułaskiego, 
Chopina, Sobieskiego, Fiszera, w mieWcie Sopocie uchwa-
lonego uchwał> nr XXXIV/580/2006 Rady Miasta Sopotu z 
dnia 27 stycznia 2006 r. oznaczonego symbolem C-1/06, 
obejmuj>cego obszar o powierzchni 5,08 ha w granicach 
okreWlonych na rysunku planu stanowi>cym zał>cznik do 
w/w uchwały Rady Miasta Sopotu.

§ 2

W § 14 ust. 2, w treWci planu wprowadza siC nastCpuj>c> 
zmianC:
1. W Karcie terenu 01:

1) ppkt 5.1 lit. a otrzymuje brzmienie:
a) powierzchnia zabudowy – do 50% z wyj>tkiem posesji 

przy ul. Pułaskiego 6a (działka 50/26), na której ustala 
siC do 25%.

§ 3

1. RozstrzygniCcia dotycz>ce sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu zmiany planu, wyłoconego do 
publicznego wgl>du, stanowi> zał>cznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

2. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy, oraz zasadach 
ich finansowania stanowi zał>cznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 4

Zobowi>zuje siC Prezydenta Miasta Sopotu do przed-
stawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały 
wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny zgodnoWci 
z prawem.

§ 5

Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-
skiego z wyj>tkiem § 5, który wchodzi w cycie z dniem 
podjCcia uchwały.

 Przewodnicz>cy
Rady Miasta Sopotu

Wieczesław Augustyniak

   Zał>cznik nr 1
   do Uchwały Nr XIX/261/2008 
   Rady Miasta Sopotu 
   z dnia 26 wrzeWnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Pułaskie-

go, Chopina, Sobieskiego, Fiszera, w mieWcie Sopocie

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu zmiany planu

Projekt planu został wyłocony do publicznego wgl>du w 
dniach od 09 czerwca 2008 r. do 01 lipca 2008 r. W usta-
wowym terminie do projektu zmiany planu nie wniesiono 
uwag.

 Przewodnicz>cy
Rady Miasta Sopotu

Wieczesław Augustyniak

   Zał>cznik nr 2
   do Uchwały Nr XIX/261/2008 
   Rady Miasta Sopotu 
   z dnia 26 wrzeWnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Pułaskie-

go, Chopina, Sobieskiego, Fiszera, w mieWcie Sopocie

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 
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do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
I. BUDOWA DRÓG:
 Zmiany wprowadzone do planu nie przewiduj> inwestycji 

z zakresu komunikacji, które nalec> do zadaM własnych 

gminy.
II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 Zmiany wprowadzone do planu nie przewiduj> inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy.
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 UCHWAŁA Nr Vk/XXX/301/2008

Rady Miasta Wejherowa

 z dnia 16 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia budcetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2009

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 61 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póan. zm.) 
oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 
z póaniejszymi zmianami/ Rada Miasta Wejherowa uchwala, 
co nastCpuje:

§ 1

1. Ustala siC dochody budcetu Gminy w wysokoWci 
                  115 478 710 zł 

zgodnie z zał>cznikiem Nr 1* 
 w tym:

— dochody biec>ce w wysokoWci             107 380 260 zł
— dochody maj>tkowe w wysokoWci            8 098 450 zł

2. Ustala siC wydatki budcetu Gminy w wysokoWci 
                   114 914 710 zł
 zgodnie z zał>cznikiem Nr 2*

w tym:
— wydatki biec>ce w wysokoWci  87 140 779 zł
— wydatki maj>tkowe w wysokoWci  27 773 931 zł

3. NadwyckC budcetow> w wysokoWci 564 000 zł
— przeznacza siC na spłatC wczeWniej zaci>gniCtych 

kredytów i pocyczek 
4. Ustala siC rozchody budcetowe w wysokoWci 564 000 zł

przeznacza siC je na: 
— spłatC otrzymanych krajowych w wysokoWci 564 000 zł
 pocyczek i kredytów/992/ 

§ 2

1. Dochody i wydatki zadaM z zakresu administracji rz>dowej 
zleconych gminie obejmuje zał>cznik Nr 3*.

2. Dochody i wydatki zwi>zane z realizacj> własnych zadaM 
biec>cych gmin obejmuje zał>cznik Nr 4*.

3. Dochody i wydatki zwi>zane z realizacj> zadaM biec>cych 
realizowanych przez gminC na podstawie porozumieM z 
organami administracji rz>dowej obejmuje zał>cznik           
Nr 5*.

4. Dochody i wydatki zwi>zane z realizacj> zadaM 
wspólnych realizowanych na podstawie porozumieM 
miCdzy jednostkami samorz>du terytorialnego obejmuje 
zał>cznik Nr 6*.

5. Przychody i wydatki zakładu budcetowego obejmuje 
zał>cznik Nr 7*.

6. Przychody i wydatki dochodów własnych obejmuje 
zał>cznik Nr 8*.

7. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Vrodowiska obejmuje zał>cznik Nr 9*.

8. Dotacje - obejmuje zał>cznik Nr 10*.
9. Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2009-2012 stanowi 

zał>cznik Nr 11*.

10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze Wrodków 
pochodz>cych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu 
SpójnoWci stanowi zał>cznik Nr 12*.

§ 3

1. Ustala siC dochody z tytułu wydawania zezwoleM na 
sprzedac napojów alkoholowych w wysokoWci 850 000 
zł.

2. Ustala siC wydatki na realizacjC zadaM okreWlonych 
w gminnym programie profilaktyki i rozwi>zywania 
problemów alkoholowych w wysokoWci 820 000 zł.

3. Ustala siC wydatki na realizacjC zadaM okreWlonych w 
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 
wysokoWci 30 000 zł.

§ 4

Ustala siC rezerwC w wysokoWci ogółem
w tym: 660 679 zł
— rezerwa ogólna 600 000 zł
— rezerwa celowa – oWwiatowa 35 135 zł
— rezerwa celowa – zarz>dzanie kryzysowe        25 544 zł

§ 5

Upowacnia siC Prezydenta Miasta do:
— dokonywania zmian w budcecie polegaj>cych na 

przenoszeniu wydatków miCdzy rozdziałami, paragrafami 
w ramach działów,

— zaci>gania zobowi>zaM na finansowanie wydatków na 
wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty 
realizowane ze Wrodków Unii Europejskiej do wysokoWci 
okreWlonej w zał>czniku Nr 11* i 12*,

— zaci>gania zobowi>zaM z tytułu umów, których realizacja 
jest niezbCdna i wynika z ci>głoWci działania, a termin 
zapłaty upływa w roku nastCpnym do kwoty 1 000 000 zł,

— udzielenia upowacnieM kierownikom jednostek 
organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa do 
zaci>gniCcia zobowi>zaM z tytułu umów, których realizacja 
jest niezbCdna dla zapewnienia ci>głoWci działania, a 
termin zapłaty upływa w roku nastCpnym.

§ 6

Uchwała wchodzi w cycie z dniem 1 stycznia 2009 r. 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeM w siedzibie UrzCdu 
Miejskiego w Wejherowie.

 Przewodnicz>cy
Rady Miasta Wejherowa

Piotr BochiMski

* Zał>czników nie publikuje siC


