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 UCHWA A Nr XIX/133/2008
Rady Gminy w Konarzynach

 z dnia 22 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia bud etu gminy na rok 2009.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 

184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o Þ nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 

zm.) Rada Gminy uchwala, co nast puje:

§ 1

  Ustala si  dochody bud etu gminy w wysoko ci 

6.172.358 z , zgodnie z za cznikiem nr 1*.

W tym:

 1. dochody bie ce w wysoko ci  6.172.358 z

 2. dochody maj tkowe w wysoko ci  0 z

§ 2

1. Ustala si  wydatki bud etu gminy w wysoko ci 

6.017.558 z , zgodnie z za cznikiem nr 2*.

  W tym:

1) wydatki bie ce w wysoko ci 5.585.458 z

 W tym: — wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze  

     w wysoko ci           2.901.725 z

    Dotacje w wysoko ci  128.130 z

    Wydatki na obs ug  d ugu w wysoko ci  8.500 z

    Wydatki z tytu u por cze  i gwarancji w wysoko ci

  0 z

2) wydatki maj tkowe w wysoko ci  432.100 z

2. Wykaz zada  inwestycyjnych zawiera za cznik Nr 3*.

§ 3

1. Nadwy k  bud etu gminy w wysoko ci 154.800 z  prze-

znacza si  na planowan  sp at  rat kredytów i po yczek 

w kwocie 154.800 z ,

2. Ustala si  przychody oraz rozchody bud etu zgodnie 

z za cznikiem nr 4*.

§ 4

  W bud ecie tworzy si  rezerwy:

1) ogóln  w wysoko ci  30.000 z ,

2) celow  w wysoko ci  1.500 z .,

a) z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarz dzania 

kryzysowego w kwocie                  1.500 z .,
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ZARZ DZENIE Nr 15

Marsza ka Województwa Pomorskiego

 z dnia 23 stycznia 2009 r.

 w sprawie ustalenia redniego miesi cznego kosztu utrzymania dziecka 

w Regionalnej Placówce Opieku czo-Wychowawczej Domu im. J. Korczaka w Gda sku w 2009 r.

  Na podstawie art. 6 pkt 15, art. 86 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (t.j. Dz. U. z2008 r. Nr 

115 póz. 728, zm. Dz. U.z 2008 r. Nr 171 póz. 1056, Nr 216 

póz. 1367), zarz dza si , co nast puje:

§ 1

  Ustala si  redni miesi czny koszt utrzymania dziecka 

w Regionalnej Placówce Opieku czo-Wychowawczej Domu 

im. J. Korczaka w Gda sku, b d cej jednostk  bud etow  

Samorz du Województwa Pomorskiego, w 2009 r., w wyso-

ko ci 3 721,00 z .

§ 2

  Zarz dzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urz do-

wym Województwa Pomorskiego.

§ 3

  Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia, z moc  

obowi zuj c  od nast pnego miesi ca przypadaj cego po 

miesi cu, w którym zosta o opublikowane.

Marsza ek

Województwa Pomorskiego

Jan Koz owski
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ZARZ DZENIE Nr 12

Dyrektora Urz du Morskiego

 z dnia 31 grudnia 2008 r.

 w sprawie okre lenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Puck.

  Na podstawie art. 47 w zwi zku z art. 36 ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospo-

litej 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 2006 r. Nr 220, poz. 1600, Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, 

poz. 125 i z 2008 r. Nr 171, poz. 1055) oraz rozporz dzenia 

Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r., w sprawie okre le-

nia minimalnej i maksymalnej szeroko ci pasa technicznego 

i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. 

Nr 89, poz. 820) zarz dza si , co nast puje:

§ 1

1. Okre la si  granice pasa ochronnego na terenie Gminy 

Puck (woj. pomorskie) poprzez og oszenie opisu geogra-

Þ cznego jak poni ej:

 Od punktu Nr 1, po o onego na granicy Gminy Kosakowo z 

Gmin  Puck, która przebiega wzd u  osi Kana u Leniwego, 

granica pasa ochronnego biegnie w kierunku pó nocnym 

wschodni  lini  regulacyjn  nadbrze nej drogi asfaltowej 

cz cej miejscowo  Kosakowo z miejscowo ci  Os onino, 

do punktu Nr 2.

 Od punktu Nr 2, po o onego na wschodniej linii regulacyjnej 

drogi asfaltowej w odleg o ci oko o 150m od przeci cia 

rzeki Redy z t  drog , granica pasa ochronnego skr ca 

pod k tem 90 stopni w kierunku zachodnim oko o 150m 

do punktu Nr 3.

 Od punktu Nr 3, po o onego na pó nocno zachodnim brzegu 

rzeki Redy, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku 

pó nocnym wzd u  ogrodzenia na odcinku ok. 260m do 

punktu Nr 4.

 Od punktu Nr 4, po o onego na pó nocnej cz ci ogrodze-

nia posesji i oko o 100m od drogi asfaltowej, granica pasa 

ochronnego biegnie w kierunku pó nocnym, zachodni  

stron  rowu melioracyjnego na odcinku oko o 520m do 

punktu Nr 5.

 Od punktu Nr 5, po o onego na pó nocnym kra cu rowu 

melioracyjnego na styku z drog  utwardzon , granica pasa 

ochronnego biegnie w kierunku pó nocno zachodnim na 

odcinku oko o 630m kraw dzi  K py Puckiej, przecina 

szlak turystyczny biegn cy na wschód w stron  Zatoki 

Puckiej i biegnie w dalszym ci gu w tym samym kierunku 

drog  gruntow  na odcinku oko o 900m do punktu Nr 6.

 Od punktu Nr 6, po o onego na pó nocno zachodniej linii 

regulacyjnej drogi asfaltowej krzy uj cej si  z powy ej opi-

san  drog  gruntow  w odleg o ci ok. 820m na pó nocny 

wschód od miejscowo ci Mrzezino, granica pasa ochron-

nego biegnie na odcinku ok. 1,4 km w kierunku pó nocno 

wschodnim drog  gruntow , a nast pnie od miejscowo ci 

Os onino na odcinku ok. 0,4 km – wschodni  lini  regula-

cyjn  drogi asfaltowej do punktu Nr 7.

 Od punktu Nr 7, po o onego przy skrzy owaniu drogi 

z drog  osiedlow , w odleg o ci ok. 80 m od Alei Lipowej, 

granica pasa ochronnego biegnie w kierunku wschodnim, 

po udniow  lini  regulacyjn  drogi osiedlowej na odcinku 

ok. 30m do punktu Nr 8.

 Od punktu Nr 8, po o onego przy skrzy owaniu drogi 

osiedlowej z Alej  lipow , granica pasa ochronnego biegnie 

w kierunku pó nocnym, wschodni  lini  regulacyjn  Alei 

Lipowej na odcinku ok. 2,1 km w kierunku miejscowo ci 

Rzucewo do punktu nr 9.

 Od punktu Nr 9, po o onego przy skrzy owaniu Alei Lipowej 

z drog  asfaltow  biegn c  do miejscowo ci elistrzewo, 

granica pasa ochronnego biegnie w kierunku zachodnim 

na odcinku ok. 60m, pó nocn  lini  regulacyjn  w/w drogi 

asfaltowej do punktu nr 10.

 Od punktu Nr 10, po o onego przy pó nocnej linii regulacyj-

nej drogi asfaltowej biegn cej do miejscowo ci elistrzewo, 

granica pasa ochronnego skr ca pod k tem 90 stopni 

w kierunku pó nocnym i biegnie na odcinku ok. 630m osi  

drogi utwardzonej, mijaj c szko , plac sportowy i zabudo-

wania hodowli do punktu nr 11.
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 Od punktu Nr11, po o onego na przeci ciu dwóch dróg 

gruntowych, granica pasa ochronnego skr ca pod k tem 

90 stopni w kierunku zachodnim i biegnie na odcinku 

ok. 640 m drog  gruntow  do punktu nr 12.

 Od punktu Nr 12, po o onego na skrzy owaniu w/w drogi 

gruntowej z drog  gruntow  biegn c  na pó nocny za-

chód, granica pasa ochronnego biegnie t  drog  gruntow  

w kierunku pó nocno zachodnim na odcinku ok. 700m do 

punktu nr 13.

 Od punktu Nr 13, po o onego na skrzy owaniu w/w drogi 

gruntowej z drog  gruntow  biegn c  w kierunku zachod-

nim, granica pasa ochronnego skr ca w kierunku zachod-

nim i biegnie na odcinku ok. 380m do punktu nr 14.

 Od punktu Nr 14, po o onego przy zakr cie drogi gruntowej, 

granica pasa ochronnego skr ca w kierunku pó nocnym 

i biegnie ok. 40m do punktu nr 15.

 Od punktu Nr 15, po o onego przy zakr cie drogi gruntowej, 

granica pasa ochronnego biegnie w kierunku zachodnim 

i po udniowo zachodnim, na odcinku ok. 550m drog  grun-

tow  do punktu nr 16.

 Od punktu Nr 16, po o onego przy zakr cie drogi gruntowej 

biegn cej w kierunku miejscowo ci B dzikowo, granica 

pasa ochronnego biegnie na odcinku ok.120 m w kierunku 

pó nocno zachodnim do punktu nr 17.  

 Od punktu Nr 17, po o onego przy po udniowo wschodnim 

skraju miejscowo ci B dzikowo, granica pasa ochronne-

go biegnie drog  gruntow  omijaj c  t  miejscowo  od 

wschodu, do punktu nr 18.

 Od punktu Nr 18, po o onego na pó nocno wschodnim 

kra cu miejscowo ci B dzikowo, granica pasa ochronnego 

biegnie w kierunku zachodnim ok. 25 m drog  gruntow  

do punktu nr 19.

 Od punktu Nr 19, po o onego przy przeci ciu w/w drogi 

gruntowej z wschodni  lini  regulacyjn  drogi asfaltowej 

biegn cej w kierunku miasta Puck, granica pasa ochron-

nego biegnie w kierunku pó nocnym oraz pó nocno zachod-

nim, wschodni  lini  regulacyjn  w/w drogi asfaltowej na 

odcinku 2 km do punktu nr 20, po o onego na przeci ciu 

granicy administracyjnej miasta Puck i w/w drogi asfaltowej, 

ok.100m od skrzy owania z ulic  Ryback .

 Od punktu Nr 31, po o onego na przeci ciu granicy ad-

ministracyjnej miasta Puck i grobli w odleg o ci ok. 20m 

od zachodniej linii regulacyjnej ul. Wejherowskiej, granica 

pasa ochronnego biegnie w kierunku pó nocno zachodnim, 

pó nocnym skrajem grobli na odcinku ok. 190m do punktu 

nr 32.

 Od punktu Nr 32, po o onego przy rozwidleniu grobli na 

terenie Puckich B ot, granica pasa ochronnego skr ca 

w kierunku pó nocno zachodnim i biegnie wschodnim skra-

jem grobli na odcinku ok. 840m do punktu nr 33.

 Od punktu Nr 33, po o onego przy mostku drogi lokalnej 

przez rzek  P utnic , granica pasa ochronnego biegnie 

w kierunku wschodnim pó nocnym brzegiem rzeki P utnicy 

na odcinku ok. 210m do punktu nr 34.

 Od punktu Nr 34, po o onego przy pó nocnym brzegu 

rzeki P utnicy przy stacji pomp, granica pasa ochronnego 

biegnie w kierunku pó nocnym zachodni  stron  grobli 

rowu melioracyjnego oko o 600m na terenie Puckich B ot 

do punktu nr 35.

 Od punktu Nr 35, po o onego przy przeci ciu rowu me-

lioracyjnego z drog  gruntow , granica pasa ochronnego 

skr ca w kierunku wschodnim i biegnie t  drog  ok. 50m 

do punktu nr 36.

 Od punktu Nr 36, po o onego na styku drogi gruntowej 

z nasypem rowu melioracyjnego, granica pasa ochronne-

go skr ca w kierunku pó nocno zachodnim. Pocz tkowo 

biegnie wschodni  stron  nasypu rowu melioracyjnego 

ok. 260m do punktu nr 37.

 Od punktu Nr 37, po o onego na styku nasypu rowu me-

lioracyjnego z drog  gruntow , granica pasa ochronnego 

biegnie drog  gruntow  w kierunku wschodnim ok. 230m, 

do punktu nr 38.

 Od punktu Nr 38, po o onego na przeci ciu drogi gruntowej 

z lini  elektryÞ kacyjn  ok. 200m od ulicy Wejherowskiej po-

bli u miejscowo ci Gnie d ewo, granica pasa ochronnego 

biegnie w kierunku pó nocnym lini  elektryÞ kacyjn  ok. 

2,1 km do punktu nr 39.

 Od punktu Nr 39, po o onego na przeci ciu linii elektryÞ -

kacyjnej ze wschodni  lini  regulacyjn  ul. W adys awow-

skiej, na pó noc od miejscowo ci Gnie d ewo, granica 

pasa ochronnego biegnie wschodni  lini  regulacyjn  

ul. W adys awowskiej w kierunku pó nocno wschodnim 

nast pnie w kierunku pó nocnym mijaj c miejscowo  

Swarzewo do punktu nr 40 po o onego na przeci ciu 

ul. W adys awowskiej z granic  administracyjn  Gminy 

Puck i Gminy W adys awowo.

 Powy szy opis sporz dzono w oparciu o wywiad w tere-

nie i mapy topograÞ czne w skali 1:10 000, wydane przez 

G ównego Geodet  Kraju w roku 2000, o numerach:

 N-34-49-B-b-1, N-34-49-B-b-2, N-34-37-D-b-3, N-34-37-

D-d-1, N-34-37-D-d-3, N-34-37-D-d-4.

§ 2

  Za cznikiem do niniejszego zarz dzenia jest monta  w/w 

map topograÞ cznych z naniesion  granic  pasa ochronnego 

w Gminie Puck, o której mowa w § 1. Po jednym egzemplarzu 

za cznika znajduje si  w Urz dzie Morskim w Gdyni oraz 

w Powiatowym O rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-

graÞ cznej w Pucku. Za cznika nie publikuje si .

§ 3

Zarz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia 

og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa Pomor-

skiego.

Dyrektor

Urz du Morskiego w Gdyni

Andrzej Królikowski

Poz. 699


