DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 8 listopada 2010 r.
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Nr 167

UCHWAŁY
nr XLIII/187/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 września 2010 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chrostkowo

8595

nr XLIII/188/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 września 2010 r. w sprawie
określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków
i sposobu ich przyznawania

8596

nr XLIII/189/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 września 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i jej jednostkom
podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną

8598

nr XLIX/330/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 września 2010 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Śliwicach

8600

nr XLIX/332/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
odpłatności jak również trybu ich pobierania

8600

nr XXXIV/390/10 Rady Powiatu Włocławskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
włocławskiego

8602

nr LII/523/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

8603

nr LII/535/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadający gminie Kcynia lub jej jednostkom
organizacyjnym oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
i określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

8604

nr XXXII/225/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 1 października 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi żnińskiemu lub jego jednostkom
podległym

8606

nr XXXII/227/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 1 października 2010 r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie
powiatu żnińskiego

8608
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nr XXXII/228/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 1 października 2010 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych
Powiatu Żnińskiego i za parkowanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym

8610

nr XXXII/229/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 1 października 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

8612

nr XXXVIII/185/10 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 7 października 2010 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Miasto i Gminę
w Chodczu przedszkola samorządowego

8614

2156

–

nr LXI/242/10 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 października 2010 r.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości

8615

2157

–

nr LXI/243/10 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

8616

nr XLVII/413/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 października 2010 r. w sprawie
utworzenia w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie odrębnego obwodu
głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień
21 listopada 2010 r.

8618
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–
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–

nr XXXVII/240/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 października 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

8619

2160

–

nr XXXIV/225/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

8620

POROZUMIENIA
2161

2162

–

–

z dnia 13 października 2010 r. pomiędzy powiatem mogileńskim a gminą Mogilno
w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację
projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce ul. Niezłomnych, od
km 0+322 do km 1+805 o długości 1,483 km, na działce o nr ew. 326/1 (obręb ewidencyjny
Mogilno)

8622

nr 2/2010 z dnia 19 października 2010 r. do porozumienia międzygminnego zawartego
w dniu 17 lipca 2006 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Białe Błota w sprawie
wspólnej realizacji komunikacji miejskiej

8624
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UCHWAŁA Nr XLIII/187/2010
RADY GMINY CHROSTKOWO
z dnia 14 września 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chrostkowo
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 14a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2001 r., Nr 142, poz 1591 z późn. zm. 2))
uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Chrostkowo Nr XIX/83/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r.,
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Chrostkowo, (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom.
Nr 76 poz.1412 oraz z 2006 Nr 71, poz.1228),
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym zawiera
w szczególności:
„1) imię i nazwisko ucznia, jego adres zamieszkania,
datę urodzenia oraz nr PESEL;
„2) imię i nazwisko rodziców (opiekunów
prawnych) ucznia;
„3) rodzaj świadczenia, o jakie ubiega się
wnioskodawca (stypendium szkolne, zasiłek
szkolny) oraz pożądaną formę świadczenia.
W przypadku wniosku o przyznanie stypendium
szkolnego w formie świadczenia pieniężnego także
uzasadnienie wraz z odpowiednimi dokumentami.
W przypadku ubiegania się o pokrycie całkowitych
lub częściowych kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych podaje się informacje o tych zajęciach
i o podmiocie prowadzącym zajęcia. W przypadku
ubiegania się o przyznanie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności
zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych,
ubioru sportowego tj. obuwia sportowego na zajęcia
wychowania fizycznego, stroju na zajęcia
wychowania fizycznego, zakupu komputera,
oprogramowania,
abonamentu
internetowego,
instrumentów muzycznych, okularów korekcyjnych
we wniosku wnioskodawca składa deklarację
zakupu wskazanych rzeczy o charakterze
edukacyjnym
i
przedstawienia
imiennych
rachunków
potwierdzających
wydatkowanie
środków finansowych przez wnioskodawcę.
„4) dane uzasadniające przyznanie świadczenia. "
2) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.Wysokość stypendium na dany rok szkolny
różnicuje się w zależności od dochodu miesięcznego
na członka rodziny ucznia, w sposób następujący:
„a) dochód do 100,00 zł - 100% stypendium
w pełnej wysokości;
2144

„b) dochód od 100,01 zł do 351 zł - 80% stypendium
w pełnej wysokości. "
3) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W ocenie wniosków o pomoc materialną Wójt
Gminy kieruje się miesięcznym dochodem na osobę
w rodzinie ucznia oraz dodatkowo występowaniem
co najmniej jednej z następujących okoliczności:
bezrobocie,
niepełnosprawność,
ciężka
lub
długotrwała choroba ucznia lub członka rodziny,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm
lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna
lub wystąpiło zdarzenie losowe"
4) w § 12 uchyla się ust 4
5) w § 12 dotychczasowy ust 5 otrzymuje oznaczenie
ust 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wójewództwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy
Krystyna Wiśniewska
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 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 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 157,
poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320.
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. 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, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146 i Nr 106,
poz. 675.
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UCHWAŁA Nr XLIII/188/2010
RADY GMINY CHROSTKOWO
z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich
przyznawania
Na podstawie art. 72 ust. 1,art. 91 d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238,
Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1,
Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800,
Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) uchwala się co
następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole
i placówkę oświatową, dla której organem
prowadzącym jest Gmina Chrostkowo
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
o której mowa w pkt. 1
3) nauczycielu - należy przez to rozumieć także
wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego
zatrudnionego w szkole, a także nauczyciela, który
poszedł na emeryturę lub rentę ze szkoły, o której
mowa w pkt. 1;
4) fundusz zdrowotny - należy przez to rozumieć
środki finansowe wyodrębnione w budżecie szkoły
z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli.
§ 2.1. Pomoc ze środków funduszu zdrowotnego
może być przyznana w związku z:
1) długotrwałym leczeniem szpitalnym;
2) wypadkiem w pracy;
3) przewlekłą i ciężką chorobą nauczyciela;
2. Pomoc ze środków funduszu zdrowotnego
udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego
zasiłku pieniężnego.
3. Wysokość środków finansowych na fundusz
zdrowotny dla nauczycieli określana jest corocznie
w uchwale Rady Gminy Chrostkowo w sprawie budżetu
na dany rok w dziale oświata i wychowanie.
4. Środkami, o których mowa w ust. 3 dysponuje
Wójt Gminy.
5. Wysokość zasiłku pieniężnego, o którym mowa
w ust.2 uzależniona jest od:
1) wielkości środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie gminy;
2) wysokości poniesionych i udokumentowanych przez
nauczyciela kosztów jego leczenia;
3) sytuacji materialnej nauczyciela.
§ 3.1. Warunkiem ubiegania się o pomoc zdrowotną
jest złożenie wniosku do dyrektora szkoły o przyznanie

pomocy zdrowotnej wg wzoru stanowiącego załącznik
do niniejszej uchwaly, wraz z
1) aktualnym zaświadczeniem lekarskim o chorobie;
2) fakturami
(rachunkami)
potwierdzającymi
poniesione wydatki związane z leczeniem.
3) innymi dokumentami uzasadniającymi udzielenie
pomocy w tym dokumenty stwierdzające sytuację
materialną nauczyciela.
2. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku z funduszu
zdrowotnego może wystąpić osoba uprawniona lub
działający w jej imieniu upoważniony opiekun.
§ 4.1. Wniosek wraz z załącznikiem, o których
mowa w § 3 ust. 1 powinien być złożony do dyrektora
szkoły w terminie do 15 maja danego roku i przekazany
wójtowi wraz z opinią dyrektora szkoły do 30 maja
danego roku. W 2010 roku wniosek powinien być
zlożony w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie
uchwały i przekazany Wójtowi w terminie 45 dni od
dnia wejścia w życie uchwały.
2. Rozpatrywanie wniosków wraz z załącznikami,
odbywa się raz w roku do końca czerwca, w 2010 roku
do 20 grudnia 2010.
3. W uzasadnionym przypadku, wynikającym
w szczególności z wypadku w pracy, wniosek może być
złożony i rozpatrzony w innych terminach niż wskazane
w ust. 1 i ust. 2.
§ 5.1. Decyzję o przyznaniu oraz wysokosci
pomocy ze środków funduszu zdrowotnego podejmuje
Wójt Gminy Chrostkowo uwzględniając założenie, że
kwoty pomocy dla nauczycieli w poszczególnych
szkołach nie powinny przekroczyć kwoty będącej
iloczynem kwoty określonej w budżecie gminy na dany
rok oraz ilorazu kwoty przeznaczonej w budżecie gminy
na fundusz wynagrodzeń w danej szkole i kwoty
przeznaczonej na wynagrodzenia we wszystkich
szkołach prowadzonych przez Gminę Chrostkowo
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach np.
stan zdrowia nauczyciela lub sytuacją materialną
nauczyciela pomoc może być udzielona z pominięciem
założeń określonych w ust.1.
§ 6. Nauczyciele emerytowani ze zlikwidowanych
szkół mogą składać wnioski o udzielenie pomocy ze
środków z funduszu zdrowotnego do dyrektora szkoły,
w której uprawnieni są do korzystania z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych.
§ 7. Niezrealizowane w danym roku kwoty
wydatków z kwoty przeznaczonej w budżecie gminy na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli wygasają z upływem
roku budżetowego.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chrostkowo.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy
Krystyna Wiśniewska
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UCHWAŁA Nr XLIII/189/2010
RADY GMINY CHROSTKOWO
z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ust.40 art. 1
ust. 41 art. 1 i ust 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.1), art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala
się, co następuje:
§ 1.1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Chrostkowo i jej jednostkom podległym,
warunki
dopuszczalności
pomocy
publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz organ lub osobę uprawnioną do
udzielenia tych ulg.
2. Uchwały nie stosuje się do należności
cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.);
2) należności- oznacza to należność pieniężną główną
wraz z odsetkami za zwłokę i innymi należnościami
ubocznymi, mającą charakter cywilnoprawny,
przypadającą Gminie Chrostkowo lub jej
jednostkom podległym;
3) dłużniku - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną,
a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej:
4) Wójt Gminy - oznacza to Wójta Gminy Chrostkowo.
5) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot
prowadzący działalność gospodarczą, bez względu
na formę organizacyjną - prawną oraz sposób
finansowania;
6) działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć
działalność
gospodarczą,
do
której
mają
zastosowanie
reguły
konkurencji
określone
w przepisach rozdziału 1 tytułu VII Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
7) uprawnionym organie lub osobie bez bliższego
określenia - oznacza to Wójta Gminy Chrostkowo
lub kierownika jednostki podległej;
8) uldze bez bliższego określenia - oznacza to
umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty
należności.

§ 3.1. W stosunku do dłużników będących
przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny:
1) w przypadkach wskazanych w art. 56 ust. 1 pkt. 5
ustawy oraz § 5 niniejszej uchwały, stanowi pomoc
de minimis,
2) w przypadkach wskazanych w art. 56 ust.1 pkt. 1-4
ustawy nie stanowi pomocy de minimis,
w rozumieniu przepisów rozporządzenie Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379
z 28.12.2006).
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz
z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie
otrzymał w roku, w ktorym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie,
2) innych informacji wskazanych w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku
w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.
Nr 53 poz. 311) w tym poprzez zlożenie formularza
stanowiącego załącznik do rozporządzenia oraz
sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat
obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami
o rachunkowości.
§ 4.1. W przypadku wystąpienia okoliczności
wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy należności mogą
być umarzane w całości z urzędu.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa
w ust. 1, mogą zostać umorzone z urzędu tylko wtedy,
gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
§ 5.1. Na wniosek dłużnika, w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub
interesem publicznym:
1) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub
części należności;
2) płatność całości lub części należności może zostać
rozłożona na raty;
3) należności mogą być umarzane w całości lub
w części
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2. Umorzenie należności głównej powoduje
również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub
w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.
3. Jeżeli ulgą ma być objęta część należności,
udzielenie ulgi może nastąpić dopiero po zapłaceniu
przez dłużnika pozostałej części tej należności.
4. Ulgą mogą być objęte tylko odsetki za
opóźnienie w zapłacie należności lub inne należności
uboczne.
§ 6. W razie niedotrzymania terminu płatności
odroczonej należności bądź terminu płatności
którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona
należność, pozostała do zapłaty nalezność staje się
natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami
liczonymi od dnia następnego po upływie terminu
płatności obowiązującego przed odroczeniem terminu
płatności lub rozłożeniem na raty spłaty należności.
§ 7.1. Do stosowania ulg są uprawnieni:
1) Wójt Gminy – w odniesieniu do należności Gminy
Chrostkowo wpłacanych bezpośrednio na jej
rachunek a także należności przypadających
jednostką przekraczających kwotę o której mowa w
pkt. 2;
2) Kierownik jednostki budżetowej w odniesieniu do
należności przypadający jednostce budżetowej,
jeżeli wartość należności głównej nie przekracza
kwoty 1 000 zł
2. Zobowiązuje się kierowników jednostek
podległych do składania Wójtowi sprawozdań
o udzielonych ulgach w terminie do końca lipca za
I półrocze, do końca stycznia za II półrocze
poprzedniego roku.
§ 8.1. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej
na podstawie przepisów prawa cywilnego.
2. W przypadkach o których mowa w § 4 ust. 1,
umorzenie
należności
następuje
w
formie
jednostronnego oświadczenia woli.
§ 9.1. Wniosek o którym mowa w § 5 ust. 1,
powinien zawierać co najmniej: wskazanie osoby, od
której pochodzi oraz jej adresu (miejsce zamieszkania
lub pobytu, siedziba albo miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej), a nadto treść żądania wraz
ze
wskazaniem
podstawy
uprawniającej
do
zastosowania ulgi a także dowodów uzasadniających to
żądanie.
2. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne
a w szczególności w zakresie nieudokumentowania
wskazanej we wniosku podstawy do zastosowania ulgi,
uprawniony organ lub osoba wzywa dłużnika do
usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że
niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie
wniosku bez rozpatrzenia.
3. Uprawniony organ lub osoba zawiadamia
dłużnika w formie pisemnej o pozostawienie jego
wniosku bez rozpatrzenia.
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§ 10. Przed udzieleniem ulgi uprawniony organ lub
osoba przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu
dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności
faktycznych, a zwłaszcza ustalenia podstawy do
zastosowania ulgi.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chrostkowo.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XVII/70/05 Rady
Gminy z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz stosowania
innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych do
których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja
podatkowa oraz wskazania uprawnionego do tego
organu.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy
Krystyna Wiśniewska
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. 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,
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 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 i 146 i Nr 106, poz. 675
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UCHWAŁA Nr XLIX/330/10
RADY GMINY ŚLIWICE
z dnia 22 września 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Śliwicach.
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych,
b) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji
ruchu drogowego,
c) lokalnego transportu zbiorowego,
d) targowisk i hal targowych,
e) zieleni gminnej i zadrzewień,
f) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
g) cmentarzy,
h) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania
lokalami użytkowymi.”

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h)
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, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. 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. Dz.U. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i poz. 146), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 1. W załączniku do uchwały nr IV/42/03 Rady
Gminy Śliwice z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie
Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Śliwicach
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 125, poz. 1758) wprowadza
się następującą zmianę:
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakład realizuje zadania własne jednostki
samorządu terytorialnego w zakresie:
a) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bogusław Grabowski
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UCHWAŁA Nr XLIX/332/10
RADY GMINY ŚLIWICE
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również
trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h)
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, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. 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. Dz.U. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 50 ust. 6 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 157,
poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, Dz.U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, i Dz.U.

z 2009 r. Nr 65, poz. 554), Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Gmina poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej
organizuje i świadczy usługi opiekuńcze, w tym
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania osobom wymagającym tej formy
wsparcia.
§ 2. Osobom samotnym, samotnie gospodarującym
oraz osobom w rodzinie, które z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych
osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie
usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych.
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§ 3. Usługi
opiekuńcze
obejmują
pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz,
w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.
§ 4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, zwane dalej usługami, przyznaje się
z uwzględnieniem stanu zdrowia wynikającego
z rodzaju schorzenia lub wieku osoby wymagającej
takiej pomocy.
§ 5. Przyznawanie
usług
opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje na
wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela
ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby
zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
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§ 7. Usługi przyznaje się w drodze decyzji
administracyjnej wydawanej przez Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej, poprzedzonej przeprowadzeniem
rodzinnego wywiadu środowiskowego.
§ 8. W decyzji przyznającej usługi określa się:
zakres usług, ilość przyznanych godzin oraz warunki
odpłatności
i
ich
wysokość,
które
ponosi
świadczeniobiorca.
§ 9. Świadczeniobiorcy korzystający z usług
(z wyłączeniem usług opiekuńczych przysługujących na
podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego)
ponoszą odpłatność za 1 godzinę usług w zależności od
posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, ustaloną
zgodnie z poniższą tabelą:

§ 6. Pomoc w formie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych może być
przyznana z urzędu.

Dochód zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej (%
kryterium dochodowego)
do 100%
od 101% - 150%
od 151% - 200%
od 201% - 300%
od 301% - 400%
od 401% - 500% i powyżej
§ 10.1. Koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala Wójt
Gminy Śliwice w zarządzeniu podjętym nie później niż
do 31 marca każdego roku.
2. W roku 2010 zarządzenie zostanie podjęte nie
później niż 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały.
§ 11.1. Zarządzenie Wójta Gminy Śliwice stanowi
podstawę do ustalenia kosztu za 1 godzinę usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu,
w którym zarządzenie zostało podjęte.
2. Koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, ustala się na podstawie
analizy poniesionych kosztów na ten rodzaj usług oraz
ilość wykonanych godzin usług u osób korzystających
w roku ubiegłym przy uwzględnieniu prognozowanego
średniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem przyjęty w ustawie
budżetowej na dany rok kalendarzowy, na wniosek
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śliwicach.

Wysokość odpłatności ustalona od kosztu
1 godziny usług w %
osoba samotnie
gospodarująca

osoba w rodzinie

nieodpłatnie
0%
15%
25%
50%
100%

nieodpłatnie
30%
40%
50%
100%
100%

3. Za koszt poniesiony w roku ubiegłym
stanowiący podstawę ustalenia kosztu 1 godziny usług
na dany rok przyjmuje się:
- wynagrodzenia i inne składniki osób zatrudnionych
na umowę o pracę na stanowiskach zajmujących się
bezpośrednią opieką nad klientem,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia
i o dzieło,
- pochodne od wynagrodzeń wynikające z Ustawy
o Ubezpieczeniach Społecznych,
- pochodne wynikające z PFRON,
- wydatki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
(odzież ochronna, rękawice ochronne, napoje,
pranie),
- koszty badań lekarskich osób zajmujących się
bezpośrednią opieką,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych,
- inne wydatki dotyczące osób bezpośrednio
wykonujących usługi opiekuńcze u klienta.
§ 12. Przepisy § 11 nie obowiązują w przypadku
przeprowadzenia
procedury
przetargowej
na
świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych przez firmę zewnętrzną.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 167

– 8602 –

§ 13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na
wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub
całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas
określony, jeżeli zachodzi co najmniej jedna
z wymienionych niżej okoliczności:
1) konieczność korzystania co najmniej z dwóch
rodzajów usług;
2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka
rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku
wsparcia, za pobyt członka rodziny w placówce
opiekuńczo-wychowawczej;
leczniczorehabilitacyjnej,
opiekuńczo-leczniczej
lub
pielęgnacyjno-opiekuńczej;
3) konieczność korzystania przez więcej niż jedną
osobę w rodzinie z pomocy w formie usług
opiekuńczych
lub
specjalistycznych
usług
opiekuńczych;
4) konieczność ponoszenia wydatków związanych
z długotrwałą chorobą;
5) w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
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§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Śliwice.
§ 16. Traci moc uchwała Nr XX/143/05 Rady Gminy
Śliwice z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub
całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich
pobierania.
§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bogusław Grabowski

§ 14. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, należy wpłacać do
dnia 10-go każdego następnego miesiąca po wykonaniu
usługi, na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Śliwicach.
2147
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UCHWAŁA Nr XXXIV/390/10
RADY POWIATU WŁOCŁAWSKI
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu włocławskiego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.1) oraz art. 94 ust. 2
ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo
farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271
z późn. zm.2), uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujący rozkład godzin pracy
aptek
ogólnodostępnych
na
terenie
powiatu
włocławskiego:
1) apteki położone na terenie Gminy i Miasta Brześć
Kujawski:
a) Apteka „Pod Lwem”, ul. Hanki Sawickiej 7
- od poniedziałku do piątku: 8.00-20.30,
- sobota: 8.00-16.00,
- niedziela:10.00-14.00;
b) Apteka „Nova”, ul. Hanki Sawickiej 10A
- od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00,
- sobota: 8.00-12.00;
2) apteki położone na terenie Gminy Choceń:
a) Apteka „Pod Kasztanem”, ul. Sikorskiego 11
- od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00,
- sobota: 8.00-13.00;

b) Apteka „Witaminka”, Czerniewice, ul. Wiejska
3B
- od poniedziałku do piątku: 8.00-15.00;
3) apteki położone na terenie Gminy i Miasta Chodecz:
a) Apteka, ul. Kościelna 3
- od poniedziałku do piątku: 8.00-17.00,
- sobota: 8.00-15.00;
b) Apteka „Eskulap”, ul. Waryńskiego 6
- od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00,
- sobota: 8.00-15.00,
- niedziela:11.00-13.00;
4) apteki położone na terenie Gminy Fabianki:
a) Apteka „Eliksir”, Fabianki 3
- od poniedziałku do piątku: 9.00-18.00,
- sobota: 9.00-13.00;
b) Apteka
„Bliska”,
Szpetal
Górny,
ul. Włocławska 44
- od poniedziałku do piątku: 9.00-18.00,
- sobota: 10.00-14.00;
5) apteki położone na terenie Gminy i Miasta Izbica
Kujawska:
a) Apteka „Parkowa”, ul. Narutowicza 34
- od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00,
- sobota: 8.00-15.00;
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6)

7)

8)

9)
a)
-
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b) „Apteka Leków Gotowych”, Plac Wolności 19
- od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00,
- sobota: 8.00-14.00;
c) Apteka „Polopirynka”, Plac Wolności 12
- od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00,
- sobota: 8.00-14.00;
apteki położone na terenie Miasta Kowal:
a) Apteka „Królewska”, ul. Matejki 6
- od poniedziałku do piątku: 7.30-18.00,
- sobota: 7.30-13.00;
b) Apteka „Magnesium”, ul. Kopernika 3
- od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00,
- sobota: 8.00-13.00;
apteki położone na terenie Gminy Lubanie:
a) Apteka „Pod Chabrami”, Lubanie 28
- od poniedziałku do piątku: 8.45-17.00,
- sobota: 8.45-12.00;
apteki położone na terenie Miasta i Gminy Lubień
Kujawski:
a) Apteka „Pod Złotą Wagą”, ul. 1 Maja 46
- od poniedziałku do piątku: 8.00-19.00,
- sobota: 8.00-14.00;
b) Apteka im. J. Śniadeckiego, ul. 1 Maja 44A
- od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00,
- sobota: 8.00-15.00;
apteki położone na terenie Gminy i Miasta
Lubraniec:
Apteka „Pod Kasztanem”, ul. Nowa 1
od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00,
sobota: 8.00-13.00;
b) Apteka „Przy Rynku”, ul. Mickiewicza 37
- od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00;
c) Apteka „Pigułka”, Plac Dr Mariana Szulca 2a
- od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00,
- sobota: 8.00-13.00;

Poz. 2148,2149

d) w soboty Apteka „Pod Kasztanem” oraz Apteka
„Pigułka” pełnią ustalone między sobą dyżury
w godz. od 13.00 do 15.00. Informacja
o dyżurach pełnionych przez „Aptekę pod
Kasztanem” oraz Aptekę „Pigułka”, a także
o dyżurach pełnionych we Włocławku
i w Brześciu Kujawskim będzie umieszczona na
drzwiach wejściowych aptek „Pigułka” i „Pod
Kasztanem”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu we Włocławku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Budzyński
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w: Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688;
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230.
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w: Dz.U Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98,
poz. 817.

2148
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UCHWAŁA Nr LII/523/2010
RADY MIEJSKIEJ w KCYNI
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji
Na podstawie art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 ze
zm), uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania
z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów:
1) aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji
i podmiotów,

2) rocznych lub wieloletnich programów współpracy
Gminy z organizacjami pozarządowymi.
§ 2. Celem przeprowadzenia konsultacji jest
stworzenie płaszczyzny partycypacji w sprawach
ważnych dla Gminy ,zapewnienia form dialogu
społecznego oraz wzajemnego uzyskiwania informacji
i opinii w zakresie współpracy i podejmowania aktów
prawa miejscowego.
§ 3. Konsultacje mogą polegać na:
1) wyrażeniu opinii lub złożenia uwag w sprawie
będącej przedmiotem konsultacji,
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,
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3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
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§ 8.1. 1Konsultacje uważa się za ważne bez
względu na ilość uczestniczących w nich organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
2. W przypadku konsultacji prowadzonej w formie
pisemnej nie przedstawienie opinii w wyznaczonym
w ogłoszeniu terminie oznacza rezygnację z możliwości
jej wyrażenia.
3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów
gminy.

§ 4.1. Konsultacje mogą mieć formę:
1) bezpośrednich spotkań z podmiotami, o których
mowa w § 1,
2) pisemną
2) O wyborze danej formy konsultacji decyduje
Burmistrz Kcyni.
§ 5.1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 1
ogłasza Burmistrz Kcyni.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
powinno określać:
1) przedmiot konsultacji,
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
3) formę konsultacji.

§ 9. Wykonanie
Burmistrzowi Kcyni.

uchwały

powierza

się

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

§ 6.1. Ogłoszenie o podejmowanych konsultacjach
podaje do publicznej wiadomości w terminie nie
krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia konsultacji,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kcyni.
2. W
zależności
od
potrzeb,
ogłoszenie
o przeprowadzeniu może być zamieszczone w prasie
lokalnej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Hanioszyn

§ 7. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół
zawierający informację o formie, terminie przedmiocie
konsultacji i jego wynikach.
2149
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UCHWAŁA Nr LII/535/2010
RADY MIEJSKIEJ w KCYNI
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Kcynia lub jej jednostkom organizacyjnym oraz
wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg i określenia warunków dopuszczalności
pomocy publicznej.
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 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, z 2007 r. Nr 48,
poz.327, 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 i 146) oraz
art. 59 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,
z 2010 r. Nr 28 poz. 146) Rada Miejska w Kcyni
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz
rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie

Kcynia lub jej jednostkom organizacyjnym, zwanych
dalej „należnościami”, od osób fizycznych, osób
prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej
„dłużnikami” i wskazuje organy uprawnione do
udzielania
tych
ulg
oraz
określa
warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
§ 2.1) Należności pieniężne mające charakter
cywilnoprawny, przypadające Gminie Kcynia i jej
jednostkom organizacyjnym, mogą być umarzane
w całości lub części, jeżeli:
1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego
postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie
pozostawiając spadkobierców;
3) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom
dłużnika, zwłaszcza jego egzystencji;
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4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w
postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się nieskuteczne;
5) należności dotyczą odsetek od jednorazowo
wpłaconej należności głównej i jest to uzasadnione
sytuacją ekonomiczną dłużnika;
6) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny;
7) w
przypadkach
uzasadnionych
względami
społecznymi lub gospodarczymi.
2) Decyzja o umorzeniu należności musi być
poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które
wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia
wymienionych w ust. 1.
3) Przez decyzję, o której mowa w uchwale,
rozumie się wyrażone na piśmie oświadczenie woli
Burmistrza Kcyni do umarzania należności lub
udzielania ulg w spłacie.
4) Jeżeli umorzenie dotyczy części należności,
w decyzji umorzeniowej oznacza się termin zapłaty
pozostałej części należności.
5) Umorzenie należności, za którą odpowiada
solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy
okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione
w ust, 1 są spełnione wobec wszystkich dłużników.
6) W
przypadku
wystąpienia
okoliczności
wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 ze zm.) ulgi, o których mowa
w § 1 uchwały, mogą być stosowane z urzędu.
§ 3.1) Do umorzenia należności pieniężnych
uprawniony jest Burmistrz Kcyni.
2) Jeżeli wartość należności pieniężnej jest równa
lub przekracza sześciokrotność kwoty obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia za pracę, Burmistrz Kcyni
jest zobowiązany uzyskać zgodę Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Handlu i Rzemiosła, Budżetu
i Finansów na umorzenie należności pieniężnej.
3) Przez kwotę minimalnego wynagrodzenia za
pracę należy rozumieć kwotę wynagrodzenia określoną
w odrębnych przepisach jako minimalne wynagrodzenie
za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
4) Przez kwotę należności pieniężnej, o której
mowa w ust. 1 i ust.2, rozumie się należność główną
wraz z odsetkami, ustaloną na dzień wydania decyzji
lub zawarcia porozumienia.
5) Umorzenie
należności
głównej
skutkuje
umorzeniem odsetek.
6) Jeżeli umorzenie dotyczy części należności
głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności
podlegają umorzeniu odsetki.
7) Umorzenie części należności może nastąpić po
uregulowaniu pozostałej kwoty należności.
8) Kwoty należności tego samego dłużnika
wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.
§ 4.1) Na wniosek dłużnika, w przypadkach
uzasadnionych
względami
społecznymi
lub
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Poz. 2150

gospodarczymi, w szczególności możliwościami
płatniczymi oraz uzasadnionym interesem gminy,
działając na zasadach określonych w § 3 uchwały
Burmistrz Kcyni może:
1) umorzyć należności w całości lub części;
2) jednorazowo odroczyć termin zapłaty całości lub
części należności na okres nie dłuższej niż
12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku;
3) rozłożyć płatność całości lub części należności na
raty na okres nie dłuższy niż 24 miesiące licząc od
dnia złożenia wniosku.
2) Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy
dołączyć
dokumenty
potwierdzające
sytuację
ekonomiczną dłużnika.
3) Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej
wysokości należności, której termin płatności
odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości
ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się
wymagalna natychmiast wraz z odsetkami.
4) W przypadku należności zawierającej podatek
VAT, warunkiem odroczenia terminu spłaty lub
rozłożenia na raty jest uprzednie uregulowanie przez
dłużnika w całości kwoty podatku VAT.
§ 5. Umorzenie należności, a także udzielanie ulg
w ich spłacaniu, może nastąpić :
1) przy umorzeniu – w drodze decyzji Burmistrza
Kcyni;
2) przy odroczeniu, rozłożeniu na raty – w drodze
porozumienia
§ 6. W przypadku, gdy po wydaniu decyzji lub
zawarciu porozumienia o umorzeniu należności lub
udzielaniu ulg okaże się, iż dokumenty na podstawie
których należność umorzono lub udzielono ulgę okazały
się nieprawdziwe, decyzja podlega uchyleniu,
a porozumienie wygasa.
§ 7.1) Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na
raty spłaty należności pieniężnych, o których mowa
w niniejszej uchwale na rzecz przedsiębiorców
następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404, ze zm.) i rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art.87 i art. 88 Traktatu do pomocy de
minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006).
2) Pomoc de minimis występuje w przypadkach,
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,3,5,6 i 7 oraz
w § 4 ust. 1, a także w art. 56 ust.1 pkt 5 ustawy
wymienionej w § 2 ust. 6.
3) W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1,
przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia
organowi udzielającemu pomocy informacji
o otrzymanej dotychczas pomocy publicznej zgodnie
z art. 37 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1 oraz
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegających się
o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311).
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§ 8.1) Zobowiązuje się Burmistrza Kcyni do
informowania Rady Miejskiej w Kcyni o podjętych
decyzjach o umorzeniu należności i przyznanych
ulgach, o których mowa w § 4, w okresie półrocznym.
Burmistrz nie ma obowiązku przedstawiania
sprawozdań negatywnych oraz sprawozdań dotyczących
drugiego półrocza, w okresie którego nie umarzano
należności lub nie udzielono ulg, o których mowa
w § 4.
2) Dane w sprawozdaniach wykazuje się
narastająco od początku roku.
3) Wzory sprawozdań określają załączniki od Nr 1
do Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 9. Wykonanie
Burmistrzowi Kcyni.

uchwały

powierza

Poz. 2150,2151

podatkowa i udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych
należności oraz wskazania organów do tego
uprawnionych i uchwała Nr XXV/262/2008 Rady
Miejskiej w Kcyni z dnia 31 października 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu
umarzania
wierzytelności
gminnych
jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja
podatkowa i udzielaniu ulg w spłacaniu tych należności
oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

się
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Hanioszyn

§ 10. Traci na mocy uchwała Nr XLIV/369/2006
Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 11 sierpnia 2006 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
umarzania
wierzytelności
gminnych
jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja

2151
2151

UCHWAŁA Nr XXXII/225/2010
RADY POWIATU w ŻNINIE
z dnia 1 października 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Powiatowi Żnińskiemu lub jego jednostkom podległym
Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku
nr 157, poz. 1240 ze zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym w postaci umarzania,
odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty
należności przypadających Powiatowi Żnińskiemu lub
jego jednostkom podległym z zastrzeżeniem § 7.
§ 2.1. Należności mogą być umorzone w całości
z urzędu, jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła nie pozostawiając żadnego
majątku, albo pozostawiła majątek niepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo
pozostawiła przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6.000,00 zł,
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować
należności, a odpowiedzialność z tytułu należności
z mocy prawa nie przechodzi na osoby trzecie,
3) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej

należności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, umorzenie należności może
nastąpić tylko wtedy gdy warunki umorzenia określone
w ust. 1 zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 3.1. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub
rozkładania na raty należności uprawniony jest:
1) kierownik jednostki podległej – jeżeli wartość
należności głównej nie przekracza 500,00 zł,
2) Zarząd Powiatu – jeżeli wartość należności głównej
przekracza 500,00 zł.
2. Umarzanie należności przypadające jednostce
podległej powyżej 500,00 zł dokonuje Zarząd Powiatu
po przedstawieniu przez kierownika jednostki podległej
uzasadnionego i udokumentowanego wniosku oraz po
uzyskaniu opinii właściwego wydziału Starostwa
Powiatowego w Żninie sprawującego nadzór
merytoryczny nad daną jednostką podległą.
3. Organ właściwy do umarzania, odraczania
terminu spłaty lub rozkładania na raty należności
głównej jest również uprawniony do umarzania,
odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty
odsetek oraz innych należności ubocznych.
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4. Od należności, której termin spłaty odroczono
lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę
za okres od dnia zawarcia umowy lub porozumienia do
upływu terminu spłaty.
§ 4.1. W przypadku gdy jest to uzasadnione
ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym
organ o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 na wniosek
dłużnika może:
1) umorzyć należność w całości lub w części,
2) odroczyć termin zapłaty całości lub części
należności,
3) rozłożyć płatność całości lub części należności na
raty.
2. W stosunku do dłużników prowadzących
działalność gospodarczą bez względu na formę
organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania,
stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych,
o których mowa w § 4 ust. 1, mających charakter
cywilnoprawny,
stanowi
pomoc
de
minimis
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006)
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności odroczonej
w terminie lub nie zapłaci w pełnej wysokości
ustalonych rat, należność staje się natychmiast
wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę
obliczonymi od pierwotnych terminów płatności.
4. Wniosek o umarzanie należności, odroczenie
terminu spłaty całości lub części należności albo
rozłożenia na raty składa się odpowiednio do
kierownika jednostki lub Zarządu Powiatu.
5. Wniosek o którym mowa w ust. 1 nie dotyczący
pomocy de minimis powinien zawierać, odpowiednio,
szczegółowe informacje dotyczące
wystąpienia
przesłanek umorzenia, odraczania lub rozkładania na
raty, opis aktualnej sytuacji finansowej i materialnej
dłużnika oraz dokumenty potwierdzające okoliczności
podane we wniosku.
6. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz
z wnioskiem :
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo zaświadczeniu o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie;
2) inne informacje określone w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis.
7. Wniosek o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3
wniesiony po terminie płatności należności pozostaje
bez rozpatrzenia.
8. Obliczenia terminów dokonuje się zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –
kodeks cywilny.
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9. W przypadku stwierdzenia przez kierownika
jednostki lub Zarząd Powiatu, że wniosek jest
niekompletny, Zarząd Powiatu lub kierownik jednostki
zobowiązują wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku
w terminie 14 dni. Do czasu przekazania brakujących
dokumentów nie może nastąpić odroczenie, rozłożenie
na raty lub umorzenie należności.
10. Okres odroczenia terminu płatności nie może być
dłuższy niż 6 miesięcy.
11. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie
może być dłuższy niż 24 miesiące.
§ 5. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na
podstawie przepisów prawa cywilnego.
§ 6.1. Kierownik jednostki przedstawia Zarządowi
Powiatu informacje dotyczące udzielonych ulg według
stanu na 31 grudnia każdego roku kalendarzowego
w terminie do 31 stycznia roku następnego.
2. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu
zbiorczą informacje dotyczącą udzielonych ulg
w sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu.
§ 7. W przypadku umarzania należności z urzędu
w stosunku do dłużnika będącego beneficjentem
pomocy lub podejmowania czynności określonych
w § 4 ust. 1 na wniosek dłużnika będącego
beneficjentem pomocy stosuje się przepisy ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXV/265/2006 Rady
Powiatu w Żninie z dnia 22 czerwca 2006 roku
w
sprawie
określenia
szczegółowych
zasad
i trybu umarzania wierzytelności powiatowych
jednostek organizacyjnych z tytułu należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy Ordynacja podatkowa i udzielania innych ulg
w spłacaniu tych należności oraz organów do tego
uprawnionych.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Józefa Błajet
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 146
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UCHWAŁA Nr XXXII/227/2010
RADY POWIATU w ŻNINIE
z dnia 1 października 2010 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu
Żnińskiego
Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45,
poz. 271 z późn. zm.1)), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujący rozkład godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żnińskiego:
GODZINY PRACY
LP

NAZWA
APTEKI

ADRES APTEKI

TELEFON

sobota

Niedziela,
święta, dni
wolne od pracy
oraz
w porze nocnej

8:00-19:00

Niedziela

poniedziałek
-piątek

BARCIN
1.

Apteka EuroPharma;

ul. 4 stycznia 43b

(052) 38-36670
504 286 474

8:00-20:00

ul. Polna 6

(052) 383 31
65

8:00-19:00

8:00-15:00

nieczynne

88-190 Barcin

(052) 383 21
57
(052) 32 20
514

8:30 – 16:30

8:30 – 13:00

nieczynne

8:00-19:00

8:00-14:00

nieczynne

88-190 Barcin;
2.

Apteka mgr
Zenon
Łuczak

3.

Apteka
„Świętej
Barbary”

Ul. 11 listopada 2d 88 – 192
Piechcin

4.

Apteka
„Chirofarm”

ul. Plac 1 Maja 13

5.

Punkt
Apteczny
„Cefarm”
Sp.z o.o.
6.
Punkt
Apteczny
„Na
Wzgórzu”
GĄSAWA
1.

Apteka im.
Leszka
Białego

88-190 Barcin
ul. Mogileńska 5
88-190 Barcin

Apteka
„Eskulap”

(052) 38-33551

8:00-16:00

nieczynne

nieczynne

ul. 11 listopada 3/4
88-192 Piechcin

(052) 38-37326

8:00 – 16:00

nieczynne

nieczynne

ul. Rynek 3

(052) 30-25042

9:00-17:00

9:00-12:00

nieczynne

88-410 Gąsawa

504 850 890

JANOWIEC WLKP.
ul. Gnieźnieńska 2 88-430
1.
Apteka „Pod
Janowiec Wlkp.
Orłem”

2.

(052) 383 23
19, (052) 383
30 66

10:00 – 16:00

ul. Gnieźnieńska 4

(052)
064

30-23-

Ostatnia
sobota
miesiąca –
nieczynne

8:00-18:00

8:00-13:00

Pogotowie
pracy:
tel. 052 30 23
106
Pogotowie
pracy:
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8:30-19:00

8:30-14:00

tel 052 30 23
531, 695 590
775

ŁABISZYN
1.

Apteka „Pod
Orłem”

2.

Apteka
„Notecka”

ul. Powstańców Wlkp. 17
89-210 Łabiszyn

ul. Szubińska 6

(052) 38-44005

Poniedziałek,
czwartek, piątek:
8:00-17:00;
Wtorek-środa
8:00-18:00

8:00-13:00

nieczynne

(052) 38-44465

8:00-17:30

8:00-13:00

pogotowie
pracy w porze
nocnej

89-210 Łabiszyn
ROGOWO
1.

Apteka
„Witaminka”

ul.Pl.Powstańców2488-420
Rogowo

(052)
184

30-24-

8:30-16:30

9:00-12:00

nieczynne

2.

Apteka
„Rynkowa”

ul.Pl. Powstańców

(052)
540

30-24-

8:00-16:00

8:00-13:00

nieczynne

(052)
276

30-20-

8:00-19:00

8:00-15:00

dyżur wg
harmonogramu

(052)
123

30-22-

7:00-16:00

8:00-14:00

dyżur wg
harmonogramu

(052) 30-20445
603 796 405

8:00-18:00

8:00-13:00

dyżur wg
harmonogramu

(052)
450

30-20-

8:00-21:00

8:00-15:00

dyżur wg
harmonogramu

(052)
971

30-21-

8:00-19:00

8:00-13:00

dyżur wg
harmonogramu

(052)
441

30-31-

8:00-19:00

8:00-13:00

dyżur wg
harmonogramu

(052)
268

30-32-

9:00-19:00

9:00-13:00

dyżur wg
harmonogramu

88-420 Rogowo
ŻNIN
1.

Apteka
„Pałucka”

2.

Apteka
„Salus”

ul. Tysiąclecia 3
88-400 Żnin

ul. Kl. Janickiego 4
88-400 Żnin

3.

Apteka
„Panaceum”

4.

Apteka „ Pod
Orłem”

ul. 700-lecia
88-400 Żnin
ul. Pl.Wolności 13
88-400 Żnin

5.

Apteka „Pod
Wierzbą”

ul. Szpitalna 28
88-400 Żnin

6.

Apteka „Św.
Kosmy
i Damiana”

ul. Śniadeckich 21
88-400 Żnin

7.

Apteka
„Nova”

ul. Aliantów 1c
88-400 Żnin

§ 2.1. Dostępność do świadczeń farmaceutycznych
dla mieszkańców Powiatu Żnińskiego w porze nocnej
oraz w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy
zapewniają apteki w Żninie pełniące dyżury wg
harmonogramu kwartalnego:

1) w dni robocze – od 20.00 do 8.00 dnia następnego,
2) w soboty – od 15.00 do 8.00 dnia następnego,
3) w niedziele i święta – od 900 do 800 dnia
następnego.
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2. Harmonogram o którym mowa w ust. 1
podawany jest do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie we wszystkich placówkach ochrony
zdrowia oraz aptekach na terenie Powiatu Żnińskiego,
a także na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Żninie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/213/2010 Rady
Powiatu w Żninie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie
ustalenia
rozkładu
godzin
pracy
aptek
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu
Żnińskiego.

Przewodniczący Rady
Józefa Błajet

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2008 r.
Nr 234, poz.1570, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31,
poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817
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UCHWAŁA Nr XXXII/228/2010
RADY POWIATU w ŻNINIE
z dnia 1 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu
Żnińskiego i za parkowanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.1)) oraz
art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku –
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 roku, Nr 108,
poz. 908 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za usuwanie pojazdów
z dróg w granicach administracyjnych Powiatu
Żnińskiego oraz stawki opłat za parkowanie usuniętych
pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym,
w wysokości określonej w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Żninie.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/56/2007 Rady
Powiatu w Żninie z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie
pojazdów z dróg w granicach administracyjnych
Powiatu Żnińskiego i za parkowanie usuniętych
pojazdów na parkingu strzeżonym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Józefa Błajet
1) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2001 rou Nr 129, poz. 1444, z 2005 roku Nr 25, poz. 202,
Nr 90, poz. 756 i 757, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,
poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 roku Nr 17, poz. 141,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235,
poz. 1701, z 2007 roku Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99,
poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008 roku Nr 37,
poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462, Nr 234, poz. 1573
i 1574, z 2009 roku Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663,
Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98,
poz. 817, Nr 168, poz. 1323, z 2010 roku Nr 40, poz. 230, Nr 43,
poz. 246, Nr 122, poz. 827.
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXII/228/2010
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 1 października 2010 r.
Stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Żnińskiego oraz opłat za
przechowywanie usuniętych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym.
Tabela numer 1.

Lp.

1.
2.

3.

4.

Rodzaj
pojazdu
Motorowery
i motocykle
Pojazdy
o *d.m.c. do
2,5t.
Pojazdy
o *d.m.c. od
2,5t. do 3,5t.
Pojazdy
o *d.m.c. od
3,5t. do 4,5t.

Holowanie/
Transport
(zł/km)

Załadunek/
Rozrachunek
(zł.)

2,00

5,00

2,00

Dojazd
(zł/km)

Parking za każdą rozpoczętą
dobę
(zł.)
niezadaszony

pod wiatą

20,00

4,00

5,00

6,00

120,00

10,00

10,00

3,00

8,00

140,00

12,00

12,00

6,00

9,00

240,00

15,00

15,00

Tabela numer 2

Lp.
1.

Rodzaj pojazdu

Załadunek
i rozładunek
(w zł.)

Wyciągnięcie
pojazdu spoza
jezdni (w zł.)

Stawianie
pojazdu
(w zł.)

250,00

450,00/1h

450,00/1h

450,00
650,001)

350,00

450,00/1h

450,00/1h

450,00
650,001)
450,00
650,001)
450,00
650,001)
350,00

2.

Samochody
ciężarowe o
*d.m.c. powyżej
4,5t.
Autobusy

3.

Ciągnik rolniczy

190,00

450,00/1h

450,00/1h

4.

Ciągnik
samochodowy
Naczepa

400,00

450,00/1h

450,00/1h

480,00

180,00/1h

180,00/1h

5.

Przygotowanie pojazdu
(w zł.)

Tabela numer 3

14,00

Przechowywanie
1. doba
(w zł.)
42,00

Przechowywanie
następna doba
(w zł.)
30,00

14,00

42,00

30,00

Ciągnik rolniczy

12,00

42,00

30,00

Ciągnik
samochodowy
Naczepa

18,00

42,00

30,00

17,00

60,00

40,00

Rodzaj pojazdu

Holowanie za 1 km
(w zł.)

2.

Samochody
ciężarowe o *d.m.c.
powyżej 4,5t.
Autobusy

3.
4.

Lp.
1.

5.

* d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu
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4. Naliczenie opłat za załadunek i rozładunek
określonych w poz. 1-5 wyklucza możliwość
naliczenia opłaty za przygotowanie do holowania,
5. 1) Opłata w tej wysokości przysługuje jedynie
w wypadku potrzeby odłączenia wału,

Uwagi do tabeli numer 1:
1. W przypadku utrudnień w załadunku pojazdu
spowodowanych znajdowaniem się pojazdu poza
pasem drogowym oraz świadczenia usług
w godzinach nocnych (2200-600), a także w niedzielę
i święta, stawkę opłaty powiększa się o 50% liczonej
od wartości podstawowej.
2. Podstawą
do
wyliczenia
opłaty
za
holowanie/transport
pojazdu,
stanowi
suma
kilometrów niezbędnych do wykonania usługi na
trasie: parking - miejsce zdarzenia-parking.

Uwagi do tabeli numer 3:
1. Podstawę do wyliczenia opłaty za czynności
związane z holowaniem pojazdu, stanowi suma
kilometrów niezbędnych do dojazdu na miejsce
zdarzenia, transport pojazdu na parking, na który
będzie przechowywany ten pojazd oraz powrót
holownika do bazy,
2. Pierwsza
doba
przechowywania
pojazdu
rozpoczynać będzie się od godziny wstawienia
pojazdu na parking a kończyć się będzie o godziny
2400. Kolejne doby rozpoczynać i kończyć będą się
o godzinie 2400. Opłata za ostatnią rozpoczętą dobę,
pobrana będzie jak za dobę zakończoną.

Uwagi do tabeli numer 2:
1. W przypadku świadczenia usług w godzinach
nocnych (2200-600), a także w niedzielę i święta,
stawkę opłaty powiększa się o 50% liczonej od
wartości podstawowej,
2. Za pracę dwóch i więcej holowników stawka za
poszczególne usługi liczy się za każdy holownik
oddzielnie,
3. W przypadku rozliczenia usługi na podstawie stawki
za 1 rob/godz. pierwsza godzina liczona jest jako
pełna, natomiast następna według faktycznego czasu
trwania usługi,

Uwagi wspólne dla tabel numer 1, 2 i 3:
1. Powyższe stawki zawierają podatek VAT oraz
wyrażone są w walucie polskiej,
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UCHWAŁA Nr XXXII/229/2010
RADY POWIATU w ŻNINIE
z dnia 1 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.1) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.2) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób
konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.)
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu
w Żninie,
3) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd
Powiatu w Żninie,

4) Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo
Powiatowe w Żninie,
5) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć
właściwą komórkę Starostwa Powiatowego w Żninie
odpowiedzialną za przygotowanie projektu uchwały
i przeprowadzenie konsultacji,
6) organizacjach - należy przez to rozumieć
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1.
7) konsultacjach - należy przez to rozumieć
szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa
miejscowego
w
dziedzinach
dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są
działające na terenie Powiatu Żnińskiego organizacje
mające wpisaną w działalności statutowej daną
dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.
§ 4. Konsultacje
o zasady:
1) pomocniczości;
2) partnerstwa;

prowadzone

są

w

oparciu
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3)
4)
5)
6)

suwerenności stron;
efektywności;
uczciwej konkurencji;
jawności.

§ 5.1. O
przeprowadzeniu
konsultacji
z organizacjami informuje Zarząd w formie ogłoszenia.
2. W ogłoszeniu określa się przedmiot konsultacji,
formę konsultacji, termin przeprowadzenia konsultacji,
sposób zbierania informacji, właściwą komórkę
organizacyjną odpowiedzialną za ich przeprowadzenie.
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami publikuje się na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej w zakładce organizacje
pozarządowe, na stronie internetowej Starostwa oraz na
tablicy ogłoszeń Starostwa przynajmniej na 1 dzień
przed terminem ich rozpoczęcia. Dodatkowo dopuszcza
się także inne formy informowania (poczta tradycyjna,
poczta elektroniczna, ogłoszenie w prasie lokalnej, itp.).
4. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony zostaje
projekt aktu będący przedmiotem konsultacji wraz
z ewentualnym formularzem ankietowym.
§ 6. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
a ich wyniki nie są wiążące dla organów Powiatu
Żnińskiego.
§ 7.1. Konsultacje
mogą
być
prowadzone
w szczególności w następujących formach:
1) zgłaszanie uwag i opinii na piśmie,
2) zgłaszanie uwag i opinii drogą elektroniczną na
adres e-mail podany w ogłoszeniu,
3) prezentacji
stanowisk
organizacji
podczas
konferencji i spotkań.
2. Wyboru formy konsultacji, w zależności od
przedmiotu konsultacji, dokonuje Zarząd.
3. Termin wyrażenia opinii przez organizacje
pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni.
4. Nie przedstawienie opinii w wyznaczonym
terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
5. W przypadku przeprowadzenia bezpośrednich
spotkań sporządzany jest protokół zwierający temat
konsultacji, przebieg dyskusji oraz podjęte ustalenia
i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności.
§ 8.1. Uczestnicy konsultacji zobligowani są do
przekazania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia
i nazwiska, a w przypadku opinii grupowej – określenie
grupy i osób ją reprezentujących wraz z adresem lub
inną formą kontaktu zwrotnego.
2. Opinie anonimowe lub nie zawierające
informacji o uczestnikach konsultacji wymienionych
w ust. 1 nie będą brane pod uwagę.
§ 9. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorących w nich udział jeżeli
zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą.
§ 10. Właściwa komórka organizacyjna przekazuje
Zarządowi
zestawienie
zgłoszonych
opinii
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z przeprowadzonych konsultacji wraz z propozycjami
zmian w konsultowanym akcie prawnym. Zestawienie
publikuje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie
internetowej Starostwa nie później niż w ciągu 30 dni
od dnia zakończenia konsultacji.
§ 11. Po przeprowadzeniu przez Zarząd analizy
zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji
z uzasadnieniem nieuwzględnionych wniosków
przedstawia się Radzie wraz ze stosownym projektem
uchwały.
§ 12. Obsługę techniczną konsultacji zapewniają
właściwe komórki organizacyjne Starostwa.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Józefa Błajet
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688,
Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr.28, poz. 142, Nr.28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r.
Nr 64 poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316,
z 2009 Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz. 100, Nr 157, poz.1241, z 2010
Nr 28, poz.146, Nr 28, poz.146
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/185/10
RADY MIEJSKIEJ w CHODCZU
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Miasto i Gminę w Chodczu przedszkola
samorządowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku 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,
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,
Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28 poz. 146,
Nr 106, poz.675), art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004
Nr 256, poz. 2572 ze zm. Nr 273, poz. 2703, Nr 281,
poz. 2781, Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020,
Nr 167 ust. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,
poz. 1658, Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180,
poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz.U. z 2008 r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Dz.U.
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 148, poz. 991) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. Świadczenia w przedszkolu publicznym
zwanym dalej Przedszkolem, w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, o której
mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
oraz
kształcenia
ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4,
poz. 17) są realizowane bezpłatnie, w wymiarze
5 godzin dziennie.
§ 2.1. Świadczenia wykraczające poza podstawę
programową, o której mowa w § 1, obejmujące
realizację zadań wychowawczych, opiekuńczych,
dydaktycznych i terapeutycznych ponad 5 godzin
dziennie są odpłatne.
2. Świadczenia te obejmują:
1) gry i zabawy korygujące wady wymowy,
2) usługi opiekuńcze,
3) naukę języka angielskiego,
3. Koszt jednostkowy za jedną godzinę korzystania
dziecka ze świadczeń o których mowa w ust. 2 ustala
się w wysokości 1,30 zł. PLN.
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§ 3. Szczegółowe warunki pobytu dziecka oraz
korzystania ze świadczeń Przedszkola określa umowa
cywilnoprawna
zawierana
pomiędzy rodzicami
(prawnymi opiekunami) a dyrektorem Przedszkola.
§ 4. Traci moc Uchwała nr XII/59/08 Rady
Miejskiej w Chodczu z dnia 17 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia
prowadzonego
przez
Miasto
i
Gminę
w Chodczu przedszkola publicznego (Dziennik
Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 49
poz. 732).
§ 5. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Chodcza.

powierza

się

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Halina Krajewska
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UCHWAŁA Nr LXI/242/10
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
z dnia 12 października 2010 r.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. Dz.U. 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 i 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146,
Nr 106, poz.675) i art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620.) Uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
1) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,60 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł od 1 ha
powierzchni,
3) pozostałych 0,22 zł od 1 m2 powierzchni,
4) gruntów pozostałych zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,17 zł od 1 m2 powierzchni;
2. od budynków mieszkalnych lub ich części:
1) na terenie miasta 0,62 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
2) na terenie wsi 0,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
3. od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej 17,54 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
4. od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej;
5. od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielenia świadczeń zdrowotnych 4,27 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
6. od pozostałych budynków lub ich części 3,84 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej z tym, że od:
1) garaży 4,15 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
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2) domków letniskowych 7,06 zł za 1 m2 powierzchni
użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego 3,68 zł za 1 m2 powierzchni
użytkowej;
7. od budowli:
1) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania
i dostarczania ciepła, wody i budowli służących do
odprowadzania i oczyszczania ścieków 1% ich
wartości,
2) od pozostałych budowli 2% ich wartości.
§ 2.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
pomieszczenia wykorzystane na działalność kulturalną
nie związane z działalnością gospodarczą.
2. W przypadku wydzierżawienia lub wynajęcia
nieruchomości lub pomieszczeń opisanych w ust. 1 na
działalność gospodarczą obowiązuje stawka podatku
ustalona w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.
§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
boiska sportowe oraz nieruchomości związane
z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
traci moc uchwała Nr XLVI/192/09 Rady Miejskiej
Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2011 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Boiński
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UCHWAŁA Nr LXI/243/10
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
z dnia 12 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm., Dz.U. 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 106, poz. 675) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620). uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków
transportowych:1.
od
samochodów
ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej: dla pojazdów wyprodukowanych po
roku 1985 do roku 1985 włącznie:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 642,00
704,00
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 800,00
921,00
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 984,00
1081,00
2. od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż
12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek
określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3. od ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
dla pojazdów wyprodukowanych po roku 1985 do
roku 1985 włącznie:
a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 679,00
754,00
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 863,00
948,00
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1045,00
1217,00
4. od ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek
określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które

łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – dla
pojazdów wyprodukowanych po roku 1985 do roku
1985 włącznie 377,00
400,00
6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton według stawek określonych w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały;
7. autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do
siedzenia: dla pojazdów wyprodukowanych po roku
1985 do roku 1985 włącznie:
a) mniejszej niż 30 miejsc 800,00
874,00
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1739,00
1908,00
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
traci moc uchwała Nr XLVI/193/09 Rady Miejskiej
Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie podatku od środków transportowych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Boiński
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXI/243/10
Rady Miejskiej w Jabłonowie Pomorskim
z dnia 12 października 2010 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 2 USTAWY
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

1
Dwie osie
12
13
14
15
Trzy osie
12
17
19
21
23
25
Cztery osie
i więcej
12
25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

2

3

Inny system
zawieszenia osi
jezdnych
4

13
14
15

1106,00
1239,00
1363,00
1482,00

1239,00
1363,00
1482,00
1606,00

17
19
21
23
25

1363,00
1482,00
1606,00
1739,00
1860,00
1982,00

1482,00
1606,00
1798,00
1860,00
1982,00
2104,00

25
27
29
31

1739,00
1860,00
1982,00
2104,00
2224,00

1860,00
2104,00
2360,00
2845,00
2845,00
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXI/243/10
Rady Miejskiej w Jabłonowie Pomorskim
z dnia 12 października 2010 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 4 USTAWY
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik
balastowy
+ przyczepa (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

1
Dwie osie
12
18

Stawka podatku (w złotych)

2

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4

18
25

1239,00
1422,00

1362,00
1543,00
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31

1606,00
1798,00

1860,00
2203,00

40

1739,00
2010,00

2075,00
2845,00
Załącznik Nr 3
do Uchwały LXI/243/10
Rady Miejskiej w Jabłonowie Pomorskim
z dnia 12 października 2010 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 6 USTAWY
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
Liczba osi
i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
Nie mniej ż
Mniej niż

1
Jedna oś
12
18
25
Dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie
i więcej
12
38

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

18
25

437,00
498,00
557,00

488,00
557,00
675,00

28
33
38

498,00
740,00
1022,00
1384,00

620,00
1022,00
1554,00
1983,00

38

863,00
1134,00

1134,00
1494,00

2

4
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2158

UCHWAŁA Nr XLVII/413/2010
RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE
z dnia 13 października 2010 r.
w sprawie utworzenia w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie odrębnego obwodu głosowania
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r.
Nr 176, poz. 1190) na wniosek Burmistrza Żnina
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Tworzy się odrębny obwód głosowania
o numerze 20 dla wyborców przebywających w dniu
wyborów radnych do Rady Miejskiej w Żninie, Rady
Powiatu Żnińskiego i Sejmiku Województwa

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz wyborów
Burmistrza Żnina zarządzonych na dzień 21 listopada
2010 r. w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ
w Żninie.
2. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20
jest Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ
w Żninie ul. Szpitalna 30.
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§ 2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje
się niezwłocznie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu
oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.
§ 3. Wykonanie
Burmistrzowi Żnina.

uchwały

powierza
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przyjęty na terenie Gminy Żnin i zostanie podana do
wiadomości publicznej także poprzez zamieszczenie jej
w Biuletynie Informacji Publicznej.

się

Przewodniczący Rady
Lucjan Adamus

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaje podana
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
2158
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UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2010
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 18 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2159

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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 i Nr 116,
poz. 1203, 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157,
poz.1241, 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106,
poz. 675), art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) uchwala się, co
następuje:

c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,80 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,22 zł m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 3,69 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
Płużnica:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,13 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 0,17 zł od 1 m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 19,72 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/178/2009 Rady
Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Nr 133, poz. 2391).
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krystyna Różyńska
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UCHWAŁA Nr XXXIV/225/10
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z poźn.
zm.1) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.2), uchwala
się co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Andrzej Siemianowski
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.,
Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106,
poz.675.
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r.
Nr 64, poz.593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r., Nr 209. poz.1316,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 146.
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POROZUMIENIE
Zawarte w dniu 13 października 2010 r. na podstawie
art.
10
ust.2
ustawy
z
dnia
marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 220 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwały Nr LII/482/10
Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 października
2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
związanego z realizacją zadania inwestycyjnego
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2426C MogilnoStrzelce ulica Niezłomnych, od km 0+322 do km 1+805
o długości 1,483 km, na działce o nr ew. 326/1 (obręb
ewidencyjny Mogilno)”
pomiędzy:
Powiatem Mogileńskim, zwanym dalej „Powiatem”,
z
siedzibą
w
Mogilnie,
88-300
Mogilno
ul. Narutowicza 1 w imieniu którego działa Zarząd
Powiatu, reprezentowanym przez:
1) Pana Tomasza Barczaka Przewodniczącego Zarządu
Powiatu
2) Pana Przemysława Zowczaka Członka Zarządu
Powiatu
przy kontrasygnacie
Pani Kariny Kostyra Skarbnika Powiatu
a
Gminą Mogilno, zwaną dalej „Gminą”, z siedzibą
w Mogilnie, 88-300 Mogilno, ul. Narutowicza 1, którą
reprezentuje:
Pan Leszek Duszyński Burmistrz Mogilna
przy kontrasygnacie
Pani Emilii Gałęzewskiej Skarbnika Gminy
w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej
z przeznaczeniem na realizację projektu: Przebudowa
drogi powiatowej nr 2426C MOGILNO-STRZELCE
ulica Niezłomnych, od km 0+322 do km 1+805
o długości 1,483 km, na działce o nr ew. 326/1 (obręb
ewidencyjny Mogilno),
§ 1.1. Celem porozumienia jest umożliwienie
realizacji projektu polegającego na: Przebudowie drogi
powiatowej nr 2426C MOGILNO-STRZELCE ulica
Niezłomnych, od km 0+322 do km 1+805 o długości
1,483 km, na działce o nr ew. 326/1 (obręb ewidencyjny
Mogilno), w ramach „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
2. Gmina udzieli Powiatowi ze swojego budżetu
pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację
celu, o którym mowa w ust.1 niniejszego porozumienia,
w wysokości 653.208,00 zł, jednak nie więcej niż 25%
wartości robót ustalonej po dokonaniu wyboru
wykonawcy robót budowlanych i podpisaniu umowy
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

§ 2.1. Wartość zadania określonego w § 1, ustaloną
na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia
27.08.2010 r. określa się na kwotę: 2.612 830,21 zł,
(słownie: dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy
osiemset trzydzieści złotych 21/100).
2. Zakres
robót
zawarty
w kosztorysie
inwestorskim
objęty
będzie
postępowaniem
przetargowym.
3. Zakłada się, że zadanie, o którym mowa w § 1,
będzie realizowane będzie w 2011 r., ze środków
finansowych pochodzących z „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz ze
środków zabezpieczonych w budżetach przez Radę
Powiatu i Radę Miejską w Mogilnie.
4. Zakłada się, że zadanie będzie przedmiotem
wniosku aplikacyjnego Powiatu o dofinansowanie
w wysokości 1.306.415,10 zł, co stanowi 50% wartości
zadania ustalonej na podstawie kosztorysu z programu
pn.” Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011”.
5. Pozostałą kwotę niezbędną do sfinansowania
zadania, stanowiącą 50% wartości inwestycji, którą na
podstawie kosztorysu inwestorskiego określa się na
1.306.415,11 zł zapewni Powiat oraz Gmina tytułem
pomocy finansowej dla Powiatu. Pomoc Gminy nie jest
przeznaczona na zapłatę wynagrodzenia za usługi
nadzoru inwestorskiego.
6. Szczegółowa wartość udziału finansowego stron
porozumienia zostanie określona po dokonaniu wyboru
wykonawcy robót budowlanych i podpisaniu umowy
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
7. Wielkość pomocy finansowej Gminy dla
Powiatu, o której mowa w § 1 porozumienia może ulec
zmianie w przypadku konieczności wykonania robót
dodatkowych, niezbędnych dla realizacji zadania,
o którym mowa w § 1 porozumienia.
8. Zakłada się, że w przypadku wystąpienia robót
dodatkowych, sfinansowanie tych robót będzie
przedmiotem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie
wartości tych robót w wysokości 50% ich wartości,
w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011”.
9. Gmina udzieli Powiatowi pomocy finansowej na
wykonanie robót dodatkowych, niezbędnych do
realizacji zadania, o którym mowa w § 1 porozumienia
w wysokości 326.604,00 zł, jednak nie więcej niż 25%
kosztów robót dodatkowych. Faktyczna wartość
pomocy finansowej Gminy na wykonanie robót
dodatkowych zostanie ustalona po podpisaniu przez
Powiat umowy w sprawie udzielenia zamówienia
dodatkowego.
10. Pozostałe środki finansowe na realizację robót
dodatkowych będą zapewni Powiat a w przypadku
uzyskania dofinansowania również „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
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§ 3.1. Inwestorem zadania będzie Powiat, z którego
upoważnienia realizatorem porozumienia będzie Zarząd
Dróg Powiatowych w Mogilnie.
2. Do zadań Inwestora należeć będzie:
1) uzyskanie koniecznych uzgodnień i zezwoleń na
wykonanie robót;
2) organizacja i przeprowadzenie postępowania
przetargowego w celu wyłonienia Wykonawcy robót
w trybie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
3) podpisanie umowy z wykonawcą robót;
4) bieżące informowanie o stanie zaawansowania
robót;
5) nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami.
§ 4. Środki, stanowiące pomoc finansową Gminy
w realizacji zadania, o którym mowa w § 1
porozumienia, zostaną przekazane przez Gminę na
konto Powiatu 17 1320 1117 2051 9564 2000 0001
w terminie do 7 dni od otrzymania noty wystawionej
przez ZDP wraz z protokołem odbioru końcowego
i kopiami faktur.
§ 5.1. Powiat poprzez upoważniony Zarząd Dróg
Publicznych po zakończeniu realizacji całego zadania
dokona odbioru końcowego robót oraz rozliczenia
rzeczowo-finansowego.
2. Powiat zapewni udział przedstawiciela Gminy
w komisji odbiorowej.
3. Przewiduje się, że całe zadanie winno być
wykonane do dnia 30.09.2011 r.
4. Powiat zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane
środki wyłącznie na cel, o którym mowa w § 1
porozumienia.
5. W terminie 30 dni po wykonaniu zadania,
o którym mowa w § 1, Powiat przedłoży Gminie
sprawozdanie z jego realizacji, zawierające spis
kosztów, kopie umów i faktur.
§ 6.1. Środki udzielonej pomocy finansowej
niewykorzystane,
wykorzystane
niezgodnie
z przeznaczeniem, lub pobrane w nadmiernej wysokości
podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Gminy
w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji
zadania.
2. W przypadku ustalenia przez Gminę, że
przekazana pomoc finansowa została przez Powiat
niewykorzystana i nie została zwrócona w terminie lub,
że została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
albo pobrana w nadmiernej wysokości, wartość
środków niewykorzystanych lub wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych
w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na rachunek
Gminy, w terminie 15 dni od stwierdzenia okoliczności
uzasadniających zwrot.
3. Zwrot środków, o którym mowa w ust.1 i 2
następuje na zasadach obowiązujących dla zwrotu
dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.
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§ 7. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają
formy
pisemnej
pod
rygorem
nieważności.
§ 8. Traci moc Porozumienie zawarte w dniu
23 września 2010 r. na podstawie uchwały Nr L/472/10
Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 września 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mogileńskiego na realizację zadania inwestycyjnego
pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2426C MogilnoStrzelce ulica Niezłomnych, od km 0+322 do km 1+805
o długości 1,483 km, na działce o nr ew.326/1 (obręb
ewidencyjny Mogilno)” w związku z uchyleniem
w/w uchwały uchwałą Nr LII/480/10 Rady Miejskiej
w Mogilnie z dnia 13 października 2010 r. w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Mogileńskiego na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce ulica
Niezłomnych, od km 0+322 do km 1+805 o długości
1,483 km, na działce o nr ew. 326/1 (obręb ewidencyjny
Mogilno)”.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono
w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Powiatu
jeden dla Gminy i jeden egzemplarz do publikacji.
Powiat

Gmina

Przewodniczący Zarządu
Tomasz Barczak

Burmistrz
Leszek Duszyński

Członek Zarządu
Przemysław Zowczak

Skarbnik Gminy
Emilia Gałęzewska

Skarbnik Powiatu
Mogileńskiego
Karina Kostyra
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ANEKS NR 2/2010
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZ
z dnia 19 października 2010 r.
do Porozumienia międzygminnego zawartego
w dniu 17 lipca 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz
a Gminą Białe Błota sporządzony w dniu
19 października 2010 r. w Bydgoszczy
pomiędzy: Miastem Bydgoszcz reprezentowanym przez
Konstantego Dombrowicza - Prezydenta Miasta,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Ambrożego
Pawlewskiego,
zwanym dalej „Miastem”,
a
Gminą Białe Błota reprezentowaną przez
Katarzynę Kirstein-Piotrowską – Wójta Gminy,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Lucyny
Krasulak,
zwaną dalej „Gminą”
§ 1. W Porozumieniu międzygminnym zawartym
w dniu 17 lipca 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz
a Gminą Białe Błota o wspólnej realizacji komunikacji
miejskiej (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 127,
poz. 1890 oraz z 2007 r. Nr 81, poz. 1270), załącznik
Nr 1A zastępuje się załącznikiem Nr 1B do niniejszego
aneksu.
§ 2. Pozostałe
zapisy
Porozumienia
międzygminnego z dnia 17 lipca 2006 r, nie ulegają
zmianie.
§ 3. Aneks
został
sporządzony
w
trzech
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz dla
Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy.
§ 4. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podpisy Stron
Miasto

Gmina

Prezydent Miasta
Konstanty Dombrowicz

Wójt
Katarzyna KirsteinPiotrowska

Skarbnik Miasta
Ambroży Pawlewski

Skarbnik Gminy
Lucyna Krasulak
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