DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 2 grudnia 2010 r.
TREŚĆ:
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Nr 188

UCHWAŁY
nr XXXIV/177/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytoń

9975

nr XLIII/251/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

9979

nr XLIII/255/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zwiększenia
zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach

9980

nr LII/430/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 października 2010 r. w sprawie
wysokości stawek w podatku od nieruchomości

9981

2509

–

nr LII/431/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 października 2010 r. w sprawie stawek
oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

9981

2510

–

nr LII/432/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 października 2010 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów

9984

nr LII/436/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 października 2010 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r

9985

nr XXXVI/172/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji

9986

nr XXXV/277/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r

9987

nr XXXV/278/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2011

9987

nr XXXV/279/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu płatności
i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2011 r

9990

nr XXXV/280/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 listopada 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 w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

9990

nr XXXV/281/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie
ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

9992

2511

2512

2513

2514

2515

2516

2517

–

–

–

–

–

–

–

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 188
2518

2519

2520

2521

2522

–

–

–

–

–

– 9974 –

nr XXXIII/236/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r

9993

nr XXXIII/237/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r

9994

nr XXXIII/238/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chełmno
w 2011 r

9995

nr L/299/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn
na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

9996

nr L/302/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości

9997

2523

–

nr L/303/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych

9998

2524

–

nr L/305/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

9999

nr XXXVII/254/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na
2011 r. na obszarze gminy

10005

nr XXXVII/255/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2011 r.

10005

nr XXXVII/256/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2011 r

10006

nr XXXVII/261/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie do prowadzenia postępowań
w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

10008

nr XXXVII/262/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Rojewo

10008

nr 937/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

10011

nr 928/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji
kultury pod nazwą Centrum Nowoczesności i nadania jej statutu

10013

nr XLIX/254/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zaliczenia
niektórych dróg w mieście Włocławek do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia ich
przebiegu

10023

nr XLI/322/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r
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2505
2505

UCHWAŁA Nr XXXIV/177/10
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytoń.
Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 15, art.40 ust.1
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, 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, Nr 28,
poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity z 2005 roku Dz.U. Nr 236,
poz. 2008; z 2006 roku Nr 144, poz.1042; z 2008 roku
Nr 223, poz. 1464; z 2009 roku Nr 18, poz. 97, Nr 79,
poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664;
z 2010 roku Nr 47, poz. 278) Rada Gminy Bytoń po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radziejowie uchwala:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BYTOŃ
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Bytoń.
§ 2.Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości,
mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na
terenie gminy Bytoń.
§ 3. Regulamin obowiązuje:
a) właścicieli nieruchomości;
b) kierowników budów;
c) wszystkich korzystających z terenów będących
własnością Gminy Bytoń.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenach
§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do
zbierania odpadów komunalnych (worki, pojemniki
i kontenery), umieszczenia ich na terenach
utwardzonych lub w altanach śmietnikowych oraz
gromadzenia
w
tych
urządzeniach
odpadów
komunalnych

§ 5. Z obowiązku wyposażenia nieruchomości
w urządzenia służące do zbierania odpadów
komunalnych
zwolnieni
są
właściciele
niezabudowanych działek budowlanych do czasu
rozpoczęcia budowy pod warunkiem, że na działce tej
nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
§ 6. Zarządcy nieruchomości wielomieszkaniowych
(np. wspólnoty mieszkaniowe) ustalają wewnętrzne
zasady utrzymania porządku i czystości na
administrowanych
nieruchomościach
zgodnie
z przepisami niniejszego regulaminu i rozliczają się
z kosztów wywozu odpadów z lokatorami we własnym
zakresie.
§ 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
udokumentowania wywozu odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych przez okazanie umów
i dowodów płacenia za takie usługi.
§ 8. Zabrania
się
gromadzenia
odpadów
komunalnych w miejscach do tego nie przeznaczonych.
§ 9. Zabrania
się
gromadzenia
odpadów
poprodukcyjnych w pojemnikach przeznaczonych na
odpady komunalne.
§ 10. Odpady
komunalne
wielkogabarytowe
powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na
terenie nieruchomości i usuwane w możliwie
najszybszym terminie w uzgodnieniu z firmą
wywozową.
§ 11.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej
do użytku publicznego.
2. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać
sie niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb.
3. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny
być gromadzone w miejscach umożliwiających ich
odbiór przez firmę wywozową.
§ 12.1. Mycie pojazdów samochodowych poza
myjniami może odbywać się na terenie posesji przy
jednoczesnym zabezpieczeniu przed spływaniem
nieczystości do środowiska. Ścieki winny być
odprowadzane do kanalizacji lub zbiorników
bezodpływowych po przejściu przez odstojnik. Zabrania
się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników
wodnych lub do ziemi.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza
warsztatami naprawczymi mogą być wykonywane pod
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warunkiem, że naprawa nie wpływa negatywnie na
środowisko i nie stwarza uciążliwości dla najbliższego
otoczenia.
§ 13. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani
są do zapewnienia dostępu do szaletów oraz urządzeń
do utrzymania czystości:
- szaletów przenośnych, gdy dostęp do stałych jest
niemożliwy lub ich ilość jest zbyt mała,
- pojemników na odpady na terenie organizowanej
imprezy w czasie jej trwania, a po zakończeniu do
ich usunięcia oraz uprzątnięcia terenu.
§ 14. Właściciele nieruchomości, na których
znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku
publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych
terenach
lub
obiektach
koszy
na
śmieci
i systematycznego ich opróżniania oraz utrzymania
porządku na i wokół tych obiektów.
§ 15. Mieszkańcy gminy oraz osoby przebywające
na jej terenie zobowiązani są do korzystania z koszy
ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku
ich braku.
Rozdział 3
Zasady zbierania i pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 16.1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek
wyposażenia jej w dostateczną ilość pojemników
służących do gromadzenia poszczególnych rodzajów
odpadów, z wyjątkiem właścicieli, o których mowa
w § 5.
2. Odpady komunalne powstające na terenie
nieruchomości muszą być gromadzone w urządzeniach
opisanych w niniejszym Regulaminie, natomiast
nieczystości ciekłe, nie odprowadzone do sieci
kanalizacyjnej - w przydomowej oczyszczalni ścieków
lub w zbiornikach bezodpływowych.
3. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także
odpady inne niż komunalne, to muszą być one
gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów
komunalnych.
4. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawić
w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich
użytkowników, jak i dla pracowników firmy
wywozowej.
5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany
zapewnić podmiotowi odbierającemu odpady dostęp do
pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór,
w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez
narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.
6. Obowiązki określone w ust. 5 dotyczą także
dostępu do zbiorników bezodpływowych.
7. Stałe odpady komunalne muszą być usuwane
z terenu nieruchomości systematycznie w terminach
uzgodnionych z podmiotem odbierającym odpady
z częstotliwością określoną w rozdziale 5 regulaminu.
8. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane
z nieruchomości z częstotliwością i w sposób
gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika.
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§ 17. Zabrania się zbierania śniegu, lodu, gorącego
popiołu, żużla i odpadów wielkogabarytowych, gruzu
budowlanego, szlamów, substancji toksycznych,
żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności
gospodarczej (innych niż komunalne) w pojemnikach
przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych.
§ 18. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia
ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości
zgłasza ten fakt podmiotowi świadczącemu usługi
w zakresie odbierania odpadów, w celu ustalenia
warunków ich odbioru.
§ 19. Odpady z remontów, prowadzonych we
własnym zakresie oraz odpady wielkogabarytowe
gromadzone są w odrębnych kontenerach lub
w wyznaczonych miejscach na nieruchomości.
§ 20. Odpady niebezpieczne
gromadzone
są
w sposób niezagrażający środowisku. Postępowanie
z odpadami niebezpiecznymi winno być zgodne
z warunkami określonymi w odrębnych przepisach.
Rozdział 4
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń
przeznaczonych do gromadzenia odpadów i warunki
ich rozmieszczenia
§ 21.1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie
jej w urządzenia służące do gromadzenia odpadów
komunalnych poprzez zakup takich urządzeń,
wydzierżawienie od podmiotu odbierającego odpady
komunalne lub w inny sposób ustalony w drodze
umowy z w/w podmiotem.
2. Na terenie każdej nieruchomości zabudowanej
musi być co najmniej jeden pojemnik na odpady
komunalne.
3. Dopuszcza
się
dodatkowo
gromadzenie
drobnych odpadów komunalnych w workach
plastikowych wg ustaleń z podmiotem odbierającym
odpady.
4. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów
komunalnych powinny mieć pojemność od 110 do
120 l, a kontenery od 1,1 do 7 m3.
5. Pojemniki na odpady komunalne służą wyłącznie
do gromadzenia tego rodzaju odpadów.
6. Wielkość pojemników oraz częstotliwość ich
opróżniania musi być określona z uwzględnieniem
ilości wytwarzanych odpadów i ilości osób
korzystających z tych urządzeń.
§ 22. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest
utrzymywać pojemniki na odpady w czystości, a jeśli
stanowią one jego własność, także zapewnić ich
należyty stan techniczny.
Rozdział 5
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych
i

§ 23.1. Ustala się ze względów
z
uwzględnieniem
pojemności

sanitarnych
zbiorników
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i korzystających z nich osób następującą częstotliwość
usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
- odpadów stałych, co najmniej 2 razy na miesiąc dla
zabudowy wielolokalowej, a z pozostałych
nieruchomości z częstotliwością nie mniejszą niż
jeden raz na miesiąc;
- miejscem składowania odpadów komunalnych
z terenu Gminy Bytoń jest składowisko odpadów
komunalnych zlokalizowane w Wandynowie.
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do
zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze
zbiornika bezodpływowego z częstotliwością ustaloną
ze stacją zlewną:
- co najmniej jeden raz na 6 miesięcy,
W przypadku wcześniejszego zapełnienia zbiornika,
musi nastąpić zgłoszenie tego faktu przedsiębiorcy,
z którym właściciel posiada umowę na opróżnianie
zbiornika. Miejscem odbioru nieczystości ciekłych jest
oczyszczalnia w Morzycach.
§ 24. Wykonanie obowiązków, o których mowa
w § 23 właściciel nieruchomości zapewnia poprzez
zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym
zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
udokumentowania korzystania z takich usług.
§ 25. Odpady wielkogabarytowe wystawione przez
mieszkańców przedsiębiorca odbiera po zgłoszeniu.
§ 26. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych
powinna być dostosowana do ilości gromadzonych
w nich odpadów.
Rozdział 6
Inne wymagania wynikające z gminnego planu
gospodarki odpadami
§ 27. W celu zmniejszenia ilości odpadów
trafiających na składowisko zaleca się, aby właściciele
nieruchomości prowadzili selektywną zbiórkę odpadów
w uzgodnieniu z Urzędem Gminy i podmiotem
odbierającym odpady komunalne.
§ 28. Selektywna zbiórka odpadów powinna być
prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków
usuwania odpadów określonych w niniejszym
regulaminie. Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki
odpadów ustala podmiot odpowiedzialny za wywóz
odpadów w Gminie Bytoń wraz z Urzędem Gminy
Bytoń oraz właścicielami bądź zarządcami posesji.
§ 29. W Gminie Bytoń stwarza się warunki do
prowadzenia
selektywnej
zbiórki
odpadów
komunalnych. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów
na terenie gminy w wyznaczonych miejscach ustawione
są pojemniki na poszczególne surowce wtórne:
- papier;
- szkło;
- odpady z tworzyw sztucznych.
Kolorystyka pojemników będzie dostosowana do
przyjętych wzorców ogólnokrajowych.

– 9977 –

Poz. 2505

§ 30. W celu zmniejszenia ilości odpadów
ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko
zaleca się zagospodarowanie tych odpadów we
własnym zakresie przez właścicieli i zarządców
nieruchomości poprzez kompostowanie przydomowe.
§ 31. Tworzenie przydomowych kompostowników
nie może powodować uciążliwości dla najbliższego
otoczenia.
Rozdział 7
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 32.1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani
są do zachowania środków ostrożności zapewniających
ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także
dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla
otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są
do sprawowania nad nimi właściwej opieki,
a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ 33. Utrzymujący psy są zobowiązani do:
a) prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za
agresywną lub zagrażającemu otoczeniu do
nałożenia kagańca,
b) prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach
mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma
kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę
nad jego zachowaniem,
c) nie wprowadzania psów na teren placów zabaw
i piaskownic dla dzieci,
d) nie wprowadzania psów do placówek handlowych,
gastronomicznych i innych obiektów użytku
publicznego, jeżeli wynika to z oznakowania tych
obiektów i placówek.
§ 34. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani
są do natychmiastowego sprzątania odchodów
z terenów przeznaczonych do wspólnego użytkowania,
a w szczególności klatek schodowych, piwnic,
dziedzińców, terenów przyblokowych, ulic, placów,
skwerów, parków. Postanowienie nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z psów przewodników.
§ 35. Psy pozostawione bez dozoru w miejscach
publicznych będą uznawane za bezpańskie, zostaną
odłowione i umieszczone w schronisku.
§ 36. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani
są zapewnić ochronę przed zagrożeniami i uciążliwością
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 37. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady
w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani
są zabezpieczyć je przed wydostaniem się
z pomieszczenia.
§ 38. Gmina zapewnia ochronę przed bezdomnymi
zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki
poprzez
interwencyjne
wyłapywanie
zwierząt
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bezdomnych oraz zapewnienie opieki i schronienia
wyłapanym zwierzętom.
Rozdział 8
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 39.1. Dopuszcza się na terenach w zabudowie
jednorodzinnej
możliwość
posiadania
zwierząt
gospodarskich zgodnie z przepisami sanitarnymi, pod
warunkiem przestrzegania następujących zasad:
a) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady
i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie
z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych,
b) nie powodowania przez prowadzoną hodowlę
uciążliwości, w szczególności zapachowych dla
współużytkowników
oraz
użytkowników
nieruchomości sąsiednich,
c) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnoepidemiologicznych.
§ 40. Pszczoły winny być trzymane w ulach
ustawionych w odległości co najmniej 5 m od granicy
nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące
i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania
z nieruchomości sąsiedniej. Ule z trzech stron powinny
posiadać ekran z zieleni o wysokości co najmniej 2 m.
§ 41. Wprowadza
się
obowiązek
sprzątania
odchodów zwierząt gospodarskich prowadzonych po
drogach publicznych oraz usuwania odpadów i innych
materiałów spadających na drogi w czasie transportu.
§ 42.1. Padnięcie zwierzęcia należy zgłosić do
podmiotu zajmującego się zbieraniem padłych zwierząt.
2. Odbiór zwierzyny padłej przez podmiot
zajmujący się zbieraniem padłych zwierząt odbywać się
będzie bezpośrednio od hodowców celem dalszego
transportu do właściwego zakładu utylizacji.
3. Podmiot zajmujący się zbieraniem padłych
zwierząt obowiązany jest stosować obowiązujące
przepisy sanitarne i weterynaryjne.
Rozdział 9
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
i terminy jej przeprowadzania. Zwalczanie gryzoni,
postępowanie w przypadku wystąpienia plagi
gryzoni.
§ 43.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
przeprowadzania w miarę potrzeb deratyzacji.
2. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej
deratyzacji
wyznacza
Wójt
Gminy
Bytoń
w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
i podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu
Gminy.
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3. Obowiązkowa
deratyzacja
winna
być
przeprowadzona nie rzadziej niż raz do roku, a w razie
konieczności częściej wg zaleceń służb sanitarnych
i weterynaryjnych.
4. Obowiązkowej
deratyzacji
podlegają
w szczególności obszary obejmujące tereny zabudowy
wielomieszkaniowej, miejsca spotkań publicznych oraz
teren składowiska odpadów komunalnych.
§ 44. W przypadku wystąpienia plagi gryzoni obszar
kompleksowej deratyzacji i termin jej przeprowadzenia
określi Wójt Gminy Bytoń po uzgodnieniu
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 45.1. Na żądanie upoważnionych przez Wójta
Gminy Bytoń służb, właściciel nieruchomości jest
zobowiązany pokazać umowę na wywóz odpadów
komunalnych oraz aktualny dowód opłaty za wywóz
z uwzględnieniem obowiązujących terminów wywozu.
2. Właściciel nieruchomości umożliwi wstęp na
teren nieruchomości służbom, o których mowa w ust. 1
w celu dokonania kontroli przestrzegania niniejszej
uchwały.
§ 46. Traci moc uchwała Nr XXX/166/06 Rady
Gminy w Bytoniu z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Bytoń w zakresie
obejmującym § 1, § 2 ust 1 lit. e, f, h, § 3 – 4, § 6 – 7,
§ 9 ust. 1 i 3, § 10 – 20, § 21 ust. 1, § 22 – 40.
§ 47. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bytoń.
§ 48. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Boleski
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UCHWAŁA Nr XLIII/251/2010
RADY POWIATU w RADZIEJOWIE
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 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. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45
poz. 271, z późn. zm.)2 po zasięgnięciu opinii
burmistrzów i wójtów z terenu powiatu radziejowskiego

oraz
Pomorsko-Kujawskiej
Okręgowej
Izby
Aptekarskiej w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

§ 2.1. W porze nocnej, w niedziele, święta i inne
dni wolne od pracy dyżury aptek ogólnodostępnych na
terenie
powiatu
radziejowskiego
ustala
się
w następującej kolejności:
1) Maria Markiewicz „APTEKA PRZY DWORCU”
Markiewicz i Markiewicz sp. j. ul. Brzeska 28,
88-200 Radziejów;
2) Gawineccy Grażyna i Henryk, Apteka „Tara”,
ul. Plac Bohaterów Warszawy 11, 88-220 Osięciny;
3) Paliwoda Aleksandra, Apteka, 87-875 Topólka;

4) Majdzińska- Kis Iwona, Apteka „Pod Magnolią”,
ul. Poznańska 18, 88-230 Piotrków Kuj.;
5) Paradny
Weronika,
Apteka
„Kujawska”,
ul. Wyszyńskiego 22, 88-220 Osięciny;
6) Bonkowska Barbara, Apteka „Nowa”, ul. 1 Maja 14,
88-230 Piotrków Kuj.;
7) Sobieska Jolanta, Apteka „Pharmacon”, Czołowo
104, 88-200 Radziejów;
8) Polińska Urszula, Apteka „Salus”, ul. Plac
Bohaterów Warszawy 6/3, 88-220 Osięciny;

§ 1. Ustala się następujący rozkład godzin pracy
aptek
ogólnodostępnych
na
terenie
powiatu
radziejowskiego:
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9) Anna Jaskółd, Apteka „Agawa”, ul. Fabryczna 1,
88-210 Dobre;
10) MM spółka z o.o., Apteka „MM”, ul. Objezdna 44,
88-200 Radziejów;
11) Markiewicz Anna „APTEKA PRZY ESCULAPIE”
ul. Dolna 22, 88-200 Radziejów.
2. Ustala się godziny dyżurowania aptek w porze
nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy
następująco:
1) w porze nocnej od godz. 19.00 do godz. 7.00 dnia
następnego;
2) w soboty od godz. 8.00 do godz. 7.00 dnia
następnego;
3) w niedziele i święta od godz. 9.00 do godz. 7.00
dnia następnego.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu:
Wiesław Bogdański
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, 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, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106
poz. 675.
2. Zmiany tekstu jednolitego 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, z 2010 r. Nr 78 poz. 513.

§ 3. Traci
moc
uchwała
Rady
Powiatu
w Radziejowie Nr XXXVIII/237/2010 z dnia 29
kwietnia 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 101 poz. 1307).
2506
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UCHWAŁA Nr XLIII/255/2010
RADY POWIATU w RADZIEJOWIE
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka
w Biskupicach.
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362 z poźn. zm.)1 oraz art. 12 pkt 11 lit. i ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 2
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się wysokość środków finansowych
na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka
w Biskupicach do wysokości 38% podstawy, o której
mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362 z poźn. zm.) miesięcznie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Radziejowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219,
poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40,
poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 65 poz. 554, Nr 125 poz. 842.
2507

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, 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, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106
poz. 675.
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UCHWAŁA Nr LII/430/2010
RADY MIEJSKIEJ w BARCINIE
z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
garaży wolnostojących nie związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej –
6,39 zł,
- budynków letniskowych i budynków na
terenie ROD przekraczających ustalone
normy wielkości - 6,64 zł.
3) Od budowli:
a) wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia
ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania
i oczyszczania ścieków – 1% wartości,
b) od pozostałych – 2% wartości określonej na
podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

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.)1, art. 5 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.)2, uchwala się, co następuje:

-

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości:
1) Od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
sklasyfikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,73 zł od 1m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,12 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,13 zł od 1 m² powierzchni.
2) Od budynków lub ich części od 1 m² powierzchni
użytkowej:
a) mieszkalnych - 0,50 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 17,72 zł,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,73 zł,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 3,04 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 4,02 zł,

§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Barcina.

uchwały

powierza

się

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/349/2009 Rady
Miejskiej w Barcinie z dnia 6 listopada 2009 roku
w sprawie wysokości stawek w podatku od
nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Wełnowski
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 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,
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 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, i Nr 106, poz. 675.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
opublikowane w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620.
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UCHWAŁA Nr LII/431/2010
RADY MIEJSKIEJ w BARCINIE
z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie stawek oraz zwolnień w 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.) 1, 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
z późn. zm.)2, uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych obowiązujące na terenie
miasta i gminy Barcin:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
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a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 725 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.209 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.451 zł,
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:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 1.671 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.671 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.671 zł,
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) – 744 zł;
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:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.240 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.860 zł.
2. Stawki podatku dla środków transportowych
określonych w § 1 punkt 1, 3 i 7 posiadających
katalizatory zmniejsza się o 5% i określa w wysokości:
1) dla środków transportowych, o których mowa
w ust.1 pkt 1:
a) 689 zł,
b) 1.149 zł,
c) 1.378 zł.
2) dla środków transportowych, o których mowa
w ust.1 pkt 3:
a) 1.587 zł,
b) 1.587 zł,
c) 1.587 zł.
3) dla środków transportowych, o których mowa
w ust.1 pkt 7:
a) 1.178 zł,
b) 1.767 zł.

– 9982 –
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§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych środki transportowe wykorzystywane
wyłącznie na potrzeby użyteczności publicznej przez
spółki gminne i jednostki organizacyjne gminy.
§ 3. Wykonanie
Burmistrzowi Barcina.

uchwały

powierza

się

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/350/2009 Rady
Miejskiej w Barcinie z dnia 6 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień
w podatku od środków transportowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Wełnowski
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 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 2006r. 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 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620.
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załącznik nr 1
do uchwały nr LII/431/2010
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 22 października 2010 r.
Stawki Podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 USTAWY
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita
(w tonach)
nie mniej
niż

mniej niż

12
15

15
i więcej

12
19
23

19
23
i więcej

12
27
29

27
29
i więcej

Stawka podatku (w złotych)
Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
DWIE OSIE
1.611
1.736
TRZY OSIE
1.611
1.736
1.860
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
1.736
1.860
2.001

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1.611
1.736
1.611
1.736
1.907
1.736
2.001
2.858

załącznik nr 2
do uchwały nr LII/431/2010
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 22 października 2010 r.
Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
25
31

25
31
i więcej

12
40

40
i więcej

Stawka podatku (w złotych)

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
DWIE OSIE
1.864
1.922
1.956
TRZY OSIE
1.747
2.573

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1.864
1.922
2.200
2.006
2.846
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załącznik nr 3
do uchwały nr LII/431/2010
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 22 października 2010 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/
przyczepa + pojazd silnikowy
( w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
25

25

12
28
38

28
38
i więcej

12
38

38
i więcej

Stawki podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
JEDNA OŚ
207
373
DWIE OSIE
245
989
1.339
TRZY OSIE
788
1.097

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

373
652
359
1.504
1.980
1.097
1.491

2509

2510
2510

UCHWAŁA Nr LII/432/2010
RADY MIEJSKIEJ w BARCINIE
z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
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.) 1 art. 18a ust.1
i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.)2,uchwala się, co następuje:

powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające
ten obowiązek.
§ 4. Opłatę pobiera się w wysokości połowy stawki
określonej w § 2, jeżeli obowiązek jej uiszczenia
powstał w drugiej połowie roku.

§ 1.1) Wprowadza się na terenie gminy opłatę od
posiadania psów.
2) Opłatę pobiera się od osób fizycznych
posiadających psy.

§ 5.1. Wpłaty
opłaty
można
dokonywać
bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto
Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Barcinie.
2. Pobór opłaty może się również odbywać
w drodze inkasa. Inkasentów oraz wynagrodzenie za
inkaso określa uchwała Nr XLI/248/02 Rady Miejskiej
w Barcinie z dnia 25 stycznia 2002 roku w sprawie
zarządzenia poboru w drodze inkasa należności
pieniężnych pobieranych
w formie łącznego
zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat
lokalnych, określenia inkasentów, a także określenia
wysokości za inkaso.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów
ustala się w wysokości 36,00 zł od jednego psa oraz za
każdego następnego psa posiadanego przez osobę
fizyczną.
§ 3.1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez
wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego,
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po
tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania
obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku
podatkowego.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstały okoliczności uzasadniające

§ 6.1. Zwalnia się z obowiązku uiszczania opłaty od
posiadania psów:
a) właścicieli budynków jednorodzinnych w mieście,
posiadających jednego psa przeznaczonego do
pilnowania budynku,
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b) właścicieli nieruchomości na wsi, posiadających
jednego psa przeznaczonego do pilnowania
nieruchomości,
c) właścicieli psów nabytych ze schroniska dla
zwierząt, na okres jednego roku.
§ 7. Wykonanie
Burmistrzowi Barcina.

uchwały

powierza

Poz. 2510,2511

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą
obowiązującą od dnia1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Wełnowski

się

1. Zmiany teksty 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;
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 i 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 i Nr 106, poz. 675.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXIX/352/2009 Rady
Miejskiej w Barcinie z dnia 6 listopada 2009 roku
w sprawie opłaty od posiadania psów.

2510

2511
2511

UCHWAŁA Nr LII/436/2010
RADY MIEJSKIEJ w BARCINIE
z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
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.) 1, art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) 2
uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną
w
komunikacie
Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 roku
z kwoty 37,64 zł/1q
do kwoty 31,00 zł/1q
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Barcina.

uchwały

powierza

się

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/351/2009 Rady
Miejskiej w Barcinie z dnia 6 listopada 2009 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
niezbędnej do naliczenia podatku rolnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Wełnowski

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 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 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i146, i Nr 106, poz. 675.
2. Zmiany teksty jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730
i Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96,
poz. 620.
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UCHWAŁA Nr XXXVI/172/10
RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
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 późn. zm.) 1 i 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 Rada Gminy uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania
z
organizacjami
pozarządowymi
podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego stanowionych
przez Radę Gminy w formie uchwały w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się w celu
uzyskania od uprawnionych organizacji opinii i uwag
do projektów uchwał Rady przygotowanych w trybie
i na zasadach określonych w Statucie Gminy.
§ 3.1. Decyzję
w sprawie
przeprowadzenia
konsultacji podejmuje Wójt w drodze zarządzenia.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno
określać:
1) przedmiot i cel konsultacji;
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, który nie
może być krótszy niż 7 dni;
3) tryb przeprowadzenia konsultacji;
4) komórkę
lub
jednostkę
organizacyjną
odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
§ 4.1. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie
na piśmie przez uprawnione organizacje opinii i uwag
w sprawie poddanej konsultacjom drogą pocztową lub
elektroniczną, na adres wskazany w ogłoszeniu, albo
bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy.
2. W razie potrzeby, konsultacje mogą odbyć się
w formie bezpośredniego spotkania przedstawicieli
Urzędu Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej
z zainteresowanymi organizacjami. Ze spotkania
sporządza się protokół zawierający w szczególności:
datę spotkania, wykaz osób uczestniczących, przedmiot
konsulatcji oraz ich wyniki.
3. O wyborze trybu przeprowadzania konsultacji
decyduje Wójt.
§ 5.1. Infomację o poddaniu projektu uchwały Rady
Gminy pod konsultacje oraz o trybie i terminie ich
przeprowadzania zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy.
2512

2. Projekt
uchwały poddanej
konsultacjom
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
udostępnia w Urzędzie Gminy Bartniczka.
§ 6.1. Uprawnionym organizacjom przysługuje
prawo zgłoszenia opinii i uwag do projektu uchwały na
piśmie, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Nie przedstawienie w wyznaczonym terminie
opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych
w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji albo
rezygnację z przysługującego organizacji prawa do
przedstawienia swojego stanowiska.
§ 7.1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza
się informację odzwierciedlającą przebieg konsultacji
oraz ich wynik. Informację zatwierdzoną przez Wójta,
dołącza się do projektu uchwały w celu przedłożenia
Radzie Gminy.
2. Informację o wynikach konsultacji podaje się
niezwłocznie po jej sporządzeniu do publicznej
wiadomości w sposób określony w § 5 ust. 1.
§ 8.1. Konsultacje uważa się za ważne bez wględu
na liczbę uczestniczących w nich organizacji.
2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich
wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Leszek Walczak
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w 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, 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. oraz
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz 1241
2. Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r.
Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1298, Nr 175, poz. 1462 i 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 i Nr 157, poz 1241 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 146

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 188

– 9987 –

Poz. 2513,2514

2513
2513

UCHWAŁA Nr XXXV/277/10
RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 17,21 zł.
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 9,80 zł.
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,69 zł.
e) letniskowych od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,02 zł.
f) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 4,29 zł.
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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art.40 ust.1, art.41
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.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 116
poz. 1203, Nr 102, poz. 1055; 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.5 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:
§ 1.1. Określa się roczne stawki podatku od
nieruchomości w następujących wysokościach:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni - 0.61 zł.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni - 4,15 zł.
c) przeznaczonych pod budownictwo letniskowe
lub użytkowanych na te cele od 1 m2
powierzchni - 0,22 zł.
d) pozostałych od 1 m2 powierzchni, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje pożytku publicznego - 0,19 zł.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,53 zł.

§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Łabiszyna

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Teresa Paliwoda

2513

2514
2514

UCHWAŁA Nr XXXV/278/10
RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 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 2006 r. 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,
Nr 106, poz. 675) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010
Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620), Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie

Dziennik Urzędowy
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górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755),
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych od osób fizycznych, od osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających

równej lub wyższej niż 12 ton,
a mniejszej niż 14 ton
równej lub wyższej niż 14 ton,
a mniejszej niż 15 ton
równej lub wyższej niż 15 ton
-

Poz. 2514

osobowości prawnej będących właścicielami środków
transportowych
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony, a poniżej
12 ton - 433,- zł
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
- samochody dwuosiowe

z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
417,- zł

z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych
587,- zł

482,-zł

680,- zł

679,- zł

1.537,- zł

z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
264,- zł

z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych
539,- zł

305,- zł

624,- zł

700,- zł

1.078,- zł

810,- zł

1.245,- zł

1.245,- zł

1.937,- zł

samochody trzyosiowe

równej lub wyższej niż 12 ton,
a mniejszej niż 17 ton
równej lub wyższej niż 17 ton,
a mniejszej niż 19 ton
równej lub wyższej niż 19 ton,
a mniejszej niż 21 ton
równej lub wyższej niż 21 ton,
a mniejszej niż 23 tony
równej lub wyższej niż 23 tony
-

– 9988 –

samochody czteroosiowe i więcej

równej lub wyższej niż 12 ton,
a mniejszej niż 25 ton
równej lub wyższej niż 25 ton,
a mniejszej niż 27 ton
równej lub wyższej niż 27 ton,
a mniejszej niż 29 ton
równej lub wyższej niż 29 ton

z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
810,- zł

z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych
1.109,-zł

821,- zł

1.279,- zł

1.279,- zł

2.031,- zł

2.031,- zł

2.751,- zł

3) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony, a poniżej 12 ton - 1.599,- zł
4) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
- ciągniki dwuosiowe

równej lub wyższej niż 12 ton,
a mniejszej niż 18 ton
równej lub wyższej niż 18 ton,
a mniejszej niż 25 ton
równej lub wyższej niż 25 ton,
a mniejszej niż 31 ton
równej lub wyższej niż 31 ton

z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
283,- zł

z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych
511,- zł

325,- zł

590,- zł

688,- zł

1.129,-zł

1.735,-zł

2.209,-zł
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ciągniki trzyosiowe

równej lub wyższej niż 12 ton,
a mniejszej niż 40 ton
równej lub wyższej niż 40 ton

z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
1.530,- zł

z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych
2.117,- zł

2.117,-zł

2.751,-zł

5) od przyczep i naczep, 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 - 738,- zł
6) od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
- przyczepy lub naczepy jednoosiowe

równej lub wyższej niż 12 ton,
a mniejszej niż 18 ton
równej lub wyższej niż 18 ton,
a mniejszej niż 25 ton
równej lub wyższej niż 25 ton
-

z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych
341,- zł

219,- zł

393,- zł

393,- zł

690,- zł

przyczepy lub naczepy dwuosiowe

równej lub wyższej niż 12 ton,
a mniejszej niż 28 ton
równej lub wyższej niż 28 ton,
a mniejszej niż 33 tony
równej lub wyższej niż 33 tony,
a mniejszej niż 38 ton
równej lub wyższej niż 38 ton
-

z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
189,- zł

z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
259,- zł

z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych
381,- zł

904,- zł

1.374,- zł

1.043,- zł

1.585,- zł

1.413,- zł

2.089,- zł

przyczepy lub naczepy trzyosiowe

równej lub wyższej niż 12 ton,
a mniejszej niż 38 ton
równej lub wyższej niż 38 ton

z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
831,- zł

z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych
1.157,- zł

1.156,- zł

1.575,- zł

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.720,- zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.843,- zł
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Łabiszyna.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Teresa Paliwoda
2514
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UCHWAŁA Nr XXXV/279/10
RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu płatności i wysokości
wynagrodzenia za inkaso na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 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
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 2006 r. 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,
Nr 106, poz. 675) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1lit. „a”
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 Nr 95, poz. 613,
Nr 96, poz. 620), uchwala się, co następuje:

§ 4. Sprzedający dokonują wpłaty opłaty targowej
do rąk inkasenta wystawiającego pokwitowanie odbioru
gotówki.

§ 1.1. Ustalić dzienne stawki opłaty targowej
obowiązujące na terenie gminy Łabiszyn w następującej
wysokości:
1) przy sprzedaży z:
a) z ręki, kosza - 5,00 zł
b) ze stoiska, pojazdu, przyczepy i innych - 14,90 zł
c) dla dzierżawców gruntów położonych na terenie
targowiska, którzy nie są podatnikami podatku
od
nieruchomości
w
związku
z nieruchomościami lub obiektami budowlanymi
nie złączonymi trwale z tym gruntem - 1,40 zł

§ 8. Inkasentom
przysługuje
wynagrodzenie
prowizyjne w wysokości 10%, od wpłat dokonanych na
zasadach określonych w § 4, po rozliczeniu w Urzędzie
Miejskim w Łabiszynie

§ 2. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze
inkasa.
§ 3. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent
w osobie Pana Wacława Ziółkowskiego, wykonujący
obowiązki gospodarza targowiska.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Teresa Paliwoda

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień,
w którym dokonywana jest sprzedaż
§ 6. Opłatę targową pobiera się niezależnie od
innych należności przewidzianych w odrębnych
przepisach.
§ 7. Inkasenci
pobierający
opłatę
targową
odprowadzają ją, za okresy miesięczne, w terminie do
10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na
rachunek Urzędu Miejskiego w Łabiszynie w Banku
Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie O/Łabiszyn

§ 9. Wykonanie
Uchwały
Burmistrzowi Łabiszyna

powierza

się

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2515

2516
2516

UCHWAŁA Nr XXXV/280/10
RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
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, i Nr 162,
poz. 15, 68, 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
oraz 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 oraz z 2010 r.
Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz. 675) oraz art. r.5 ust.5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego
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Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 188

– 9991 –

i o wolontariacie (Dz.U z 2003 r. Nr 96, poz. 873,
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 i 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 i Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857).
uchwala się, co następuje :
§ 1. Zatwierdzić szczególowy sposób konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności
pozytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej
"konsultacjami.
§ 2. Konultacje przeprowadza
o zasady :
1) pomocniczości,
2) partnerstwa
3) suwerenności,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.

się

w

oparciu

§ 3.1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami
pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadza sie w celu poznania
opinii podmiotów, o których mowa w ust.1 w sprawie
poddanej konsultacji.
3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów
Gminy Łabiszyn.
§ 4.1. Jeżeli projekt aktu prawa miejscowego
podlegający konsultacji zgłoszony jest z inicjatywy
Burmistrza, konsultacje przeprowadza się przed
wniesieniem projektu pod obrady Rady Miejskiej
w Łabiszynie.
2. Jeżeli projekt aktu prawa miejscowego
podlegający konsultacji zgłaszany jest z inicjatywy
radnych konsultacje przeprowadza się po otrzymaniu
przez Burmistrza Łabiszyna od Przewodniczącego Rady
Miejskiej
projektu
stosowenego
aktu
prawa
miejscowego.
§ 5.1. Burmistrz Łabiszyna określa w formie
zarządzenia formę i termin przeprowadzenia konsultacji
oraz właściwą komórkę organizacyjną Urzędu
Miejskiego w Łabiszynie odpowiedzialną za ich
przeprowadzenie.
2. Informację o konsultacjach, o ich przedmiocie
publikuje sie na stronie internetowej bip.labiszyn.pl.
Informacja ta może być równiez opublikowana
w formie obwieszczenia na tablicy Urzędu Miejskiego
w Łabiszynie.
3. Konsultacje mogą mieć formę :
1) bezposrednich otwartych spotkań,

Poz. 2516

2) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii
4. W przypadku przeprowadzanych konsultacji
termin wyrażenia opinii nie może być krótszyniż 14 dni
od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na
stronie bip.labiszyn.pl
5. Nie przedstawienie opinii w wyznaczonym
terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
6. W przypadku przeprowzdzenia konsultacji
w formie bezposrednich spotkań sporządza się protokół
zawierajacy temat konsultacji, przebieg dyskusji
i ustalenie opinii. Do protokołu dołącza się liste
obecności.
7. Uczestnicy konsultacji zobowiązani są do
przekazania wraz ze zgłoszoną opinią swojego imienia
i nazwiska, a wprzypadku opinii grupowej - określenie
grupy i osób ją reprezentujacych wraz z adresem lub
inną formą kontaktu.
8. Opinie anonimowe lub nie zawierajace
informacji o uczestnikach konsultacji wymienionych
w ust. 1 nie będą brane pod uwagę.
9. Konsultacje uznaje sie za ważne bez względu na
liczbę podmiotów biorących w nich udział jeżeli zostały
przeprowadzone zgodnie z uchwałą.
10. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
Burmistrz Łabiszyna przedstawia Radzie Miejskiej
zgłaszajac jednocześnie własne stanowisko odnośnie
uzyskanych opinii i publikuje je na stronie
bip.labiszyn.pl - zakładka organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalnosci pozytku publicznego i wolontariacie.
§ 6. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Łabiszyna.

powierza

się

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Teresa Paliwoda
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UCHWAŁA Nr XXXV/281/10
RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
Na podstawie artr.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie 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 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz
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 oraz z 2010 r.
Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz. 675) oraz art.19 c ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873,
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 i 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 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127,
poz. 857) uchwala się, co nastepuje:
§ 1.1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria
oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej składanych Gminie
Łabiszyn przez jej mieszkańców bezposrednio, bądź za
posrednictwem
organizacji
pozarządowych
lub
podmiotów wskazanych w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zwanej w dalszej części uchwały
„ustawą”.
2. Zadanie publiczne, podlegające realizacji
w ramach inicjatywy lokalnej określone niniejszą
uchwałą, obejmują zadania opisane w art. 19 b ust. 1
ustawy.
§ 2.1. Wniosek o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać
w szczególności:
1) nazwę i opis zadania publicznego realizowanego
w ramach inicjatywy lokalnej oraz termin jego
realizacji,
2) szcegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego
realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej,
miejsce jego wykonywania, wraz z propozycjami
harmonogramu realizacji,
3) opis wcześniejszej działalności grupy inicjatywnej
w zakresie realizacji zadania publicznego objętego
wnioskiem,
4) określenie liczby osób, którym służyć będzie
realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej,

5) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
w tym :
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz
planowany sposób jej wydatkowania,
c) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych, zapewniajacych wykonanie zadania
oraz
posiadanych
własnych
srodkach
i wysokości środków finansowych uzyskanych
na realizację tego zadania z innych źródeł,
6) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę
inicjatywną bądź organizację pozarządową lub
podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy wraz
z podpisami.
2. Do wniosku o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej należy dołączyć :
1) w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem
organizacji pozarządowych lub podmiotów w art. 3
ust. 3 ustawy: statut , aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego bądź potwierdzenie wpisu do
innego rejestru (ewidencji), pełnomocnictwo do
składania oświadczeń woli (w przypadku złożenia
wniosku przez pełnomocnika), oswiadczenie o braku
zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych,
2) w przypadku wniosku złożonego bezpośrednio przez
mieszkańców - pisemne oświadczenie wszystkich
uczestników potwierdzające ich zaangażowanie
w realizację zadania publicznego oraz wskazujące
osobę lub osoby , przez które będą reprezentowane.
§ 3. Wnioski, o których mowa w paragrafie 2,
należy składać w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie,
w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem
realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej.
§ 4.1. Wniosek o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje Zespół do spraw
wspierania inicjatyw lokalnych w terminie dwóch
tygodni od daty otrzymania wniosku wraz
z załącznikami.
2. W skład Zespołu ds. wspierania inicjatyw
lokalnych wchodzą:
1) osoba wskazana przez Radę Miejską w Łabiszynie,
2) dwie osoby wskazane przez Burmistrza Łabiszyna.
3. Pracami Zespołu ds. wspierania inicjatyw
lokalnych kieruje Przewodniczący, wyznaczony przez
Burmistrza Łabiszyna sposród jego członków.
4. Zespól moze zwrócić się do wnioskodawcy
o
przedłożenie
dodatkowych
wyjaśnień
lub
dokumentów określając mu odpowiedni termin.
W takim przypadku bieg terminu do wydania opinii,
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lokalnej zgodnie z art. 13 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie. Organizacje pozarządowe
składają oferty w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia
konkursu.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastepuje zgodnie
z art. 15 ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym.
5. Podpisanie umowy o dofinansowaniu zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej nastepuje
niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

§ 5.1. Decyzję o realizacji zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej podejmuje Burmistrz
Łabiszyna w terminie tygodnia od dnia otrzymania
opinii Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, przy
uwzględnieniu:
1) znaczenia inicjatywy lokalnej do realizacji celów
Gminy Łabiszyn.
2) wysokości środków zaplanowanych w budżecie
Gminy Łabiszyn na dofinansowanie ,
3) oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania
i możliwości jego realizacji przez wnioskodawcę,
4) wkładu własnego grupy inicjatywnej w kosztach
realizacji inicjatywy lokalnej (środków finansowych
zgromadzonych przez grupę inicjatywną, robocizny
świadczonej przez uczestników inicjatywy lokalnej,
świadczeń rzeczowych)..
2. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz
Łabiszyna informuje wnioskodawcę na piśmie
w terminie 3 dni od dnia jego rozpatrzenia.
3. Burmistrz Łabiszyna ogłasza konkurs na
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy

§ 6. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Łabiszyna.

powierza

się

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Teresa Paliwoda

2517

2518
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UCHWAŁA Nr XXXIII/236/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze
zmianami: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
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; 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) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zmianami: z 2006 r.
Nr 191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825, Nr 245 poz. 1775;
z 2007 r. Nr 109 poz. 747; z 2008 r. Nr 116 poz. 730,
Nr 237 poz. 1655; z 2009 r. Nr 56 poz. 458; z 2010 r.
Nr 96 poz. 620) uchwala się, co następuje:
§ 1. obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego
z
dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
(M.P. Nr, poz.) z kwoty 37,64 zł za 1q do kwoty
30,00 zł za 1q.

§ 2.1. Pobór
podatku
zarządza
się
przez
inkasentów.
2. Inkasentów oraz ich wynagrodzenie określa
uchwała Nr IX/67/07 Rady Gminy Chełmno z dnia
29 listopada 2007 roku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński
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UCHWAŁA Nr XXXIII/237/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze
zmianami: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
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; 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), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 r. (M.P. Nr 55 poz. 755) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy
Chełmno:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,64 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł od
1 ha powierzchni;
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 16,90 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 2,10 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
2519

publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 6,00 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 wyżej
wymienionej ustawy.
§ 2. Pobór podatku zarządza się poprzez
inkasentów. Inkasentów oraz ich wynagrodzenie określa
uchwała Nr IX/67/07 Rady Gminy Chełmno z dnia
29 listopada 2007 roku.
§ 3.1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
następujące nieruchomości:
1) budynki i budowle oraz zajęte pod nimi grunty
związane z procesem poboru, uzdatniania
i rozprowadzania wody,
2) grunty, budynki lub ich części związane
z
bezpieczeństwem
przeciwpożarowym
za
wyjątkiem wynajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej,
3) grunty, budynki lub ich części związane
z działalnością kulturalną (świetlice wiejskie)
i sportową (boiska sportowe, szatnie sportowe) za
wyjątkiem wynajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński
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UCHWAŁA Nr XXXIII/238/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chełmno
w 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: 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 roku 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613) uchwala się, co następuje
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 300 zł,
2) powyżej 5,5 tony do 8 ton włącznie 400 zł,
3) powyżej 8 ton do poniżej 11 ton 500 zł,
4) od 11 ton włącznie do poniżej 12 ton 1.200 zł,
2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem osi
jezdnych pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
a) o liczbie osi - dwie 1.400 zł,
b) o liczbie osi - trzy i więcej 1.300 zł,
2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
26 ton:
a) o liczbie osi – dwie i trzy 1.800 zł,
b) o liczbie osi - cztery i więcej 1.700 zł,
3) równej lub wyższej niż 26 ton:
a) o liczbie osi – dwie i więcej 2.100 zł,
3. od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej
1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
a) o liczbie osi - dwie 1.500 zł,
b) o liczbie osi - trzy i więcej 1.400 zł,
2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
26 ton:
a) o liczbie osi – dwie i trzy 1.900 zł,
b) o liczbie osi - cztery i więcej 1.800 zł,
3) równej lub wyższej niż 26 ton:
a) o liczbie osi – dwie i więcej 2.500 zł,
4. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
1) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 300 zł,
2) powyżej 5,5 tony i poniżej 9 ton 900 zł,
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.300 zł,
5. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą,
z
zawieszeniem
osi
jezdnych
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
1) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
a) o liczbie osi - dwie 1.470 zł,
b) o liczbie osi – trzy 1.470 zł,
2) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 40 ton:
a) o liczbie osi - dwie 1.670 zł,
b) o liczbie osi - trzy 1.670 zł,
3) równej lub wyższej niż 40 ton:
a) o liczbie osi - dwie 2.150 zł,
b) o liczbie osi - trzy 2.150 zł,
6. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
a) o liczbie osi - dwie 1.570 zł,
b) o liczbie osi – trzy 1.620 zł,
2) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 40 ton:
a) o liczbie osi – dwie 2.000 zł,
b) o liczbie osi – trzy 1.750 zł,
3) równej lub wyższej niż 40 ton:
a) o liczbie osi – dwie 2.300 zł,
b) o liczbie osi – trzy 2.600 zł
7. od przyczep i naczep, 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 400 zł,
8. od przyczep i naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
1) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
a) o liczbie osi - jedna 500 zł,
b) o liczbie osi – dwie 850 zł,
c) o liczbie osi – trzy 1.050 zł,
2) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:
a) o liczbie osi - jedna 750 zł,
b) o liczbie osi – dwie i trzy 1.050 zł,
3) równej lub wyższej niż 38 ton:
a) o liczbie osi – jedna i dwie 1.200 zł,
b) o liczbie osi - trzy 1.200 zł,
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2) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.770 zł,

9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
1) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
a) o liczbie osi - jedna 600 zł,
b) o liczbie osi – dwie 950 zł,
c) o liczbie osi – trzy 1.150 zł,
2) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:
a) o liczbie osi - jedna 1.200 zł,
b) o liczbie osi – dwie i trzy 1.350 zł,
3) równej lub wyższej niż 38 ton:
a) o liczbie osi – jedna i dwie 1.750 zł,
b) o liczbie osi - trzy 1.750 zł,
10. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
1) mniej niż 30 miejsc 1.400 zł,

§ 2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 1, 4, 10
wyprodukowanych po 2006 roku stawki podatku
zmniejsza się o 200 zł.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwo Kujawsko - Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński

2521
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UCHWAŁA Nr L/299/10
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Gostycyn na cele
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust.
8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.) Rada
Gminy Gostycyn uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się stawki opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach nie
związanych z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury
technicznej
nie
związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów
budowlanych nie związanych z potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności
w celach innych niż wymienionych w pkt 1-3.
§ 2.1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa
drogowego dróg gminnych w celu wymienionym w § 1
pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki za każdy dzień
zajęcia:
1) jezdni do 20% szerokości – 2,00 zł,
2) jezdni powyżej 20% do 50% - 3,00 zł,
3) jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni –
5,00 zł,
4) chodnika – 1,00 zł,
5) pozostałych elementów (placów, zatok postojowych
i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów
pieszych) – 2,00 zł,

2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż
24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego
przez 1 dzień.
3. Za zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia
awarii ustala się stawkę w wysokości 0,50zł/m2. Za
awarię uznaje się zajęcie pasa drogowego przez okres
nie dłuższy niż 8 godzin. Usuwanie awarii przez czas
dłuższy niż 8 godzin spowoduje naliczenie opłat według
stawek podstawowych za cały czas zajęcia pasa
drogowego.
§ 3.1. Ustala się następujące stawki opłaty rocznej
za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej
zajętego przez rzut poziomy urządzeń wymienionych
w § 1 pkt 2 – 80,00 zł.
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej
w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość
rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do
liczby miesięcy (wliczając niepełne) umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym.
§ 4. Ustala się następujące dzienne stawki opłat za
zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu
wymienionym w § 1 pkt 3:
1) pod obiekty handlowe i usługowe -0,50 zł/m2,
2) pod inne obiekty -0,50 zł/m2,
3) za umieszczenie reklamy w pasie drogowym 2,00 zł/m2.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gostycyn.
§ 6. Traci moc Uchwała nr XXIV/116/04 Rady
Gminy Gostycyn z dnia 27 października 2004 r.
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w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn
na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z dnia
5 listopada 2004 r. Nr 111, poz. 1916).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Kielbratowski
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UCHWAŁA Nr L/302/10
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek 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.) i art.5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz.620) Rada Gminy Gostycyn uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy
Gostycyn:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
sklasyfikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 0,16 zł od 1 m2 powierzchni,
z wyjątkiem gruntów oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków symbolem Bi, dla których
stawka wynosi – 0,41 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 13,95 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
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materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń
zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego – 7,06 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
z
wyjątkiem
budynków
gospodarczych i garaży, dla których stawka
wynosi – 3,54 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.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XL/215/09 Rady
Gminy w Gostycynie z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości (Dz.Urz. Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 9 grudnia 2009r. Nr 124, poz.2077).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Kielbratowski
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UCHWAŁA Nr L/303/10
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 4 listopada 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.) i art. 10 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach
i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613,
Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Gostycyn uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych obowiązujące na terenie
Gminy Gostycyn:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt.1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 530 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 740 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 790 zł
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) o liczbie osi dwie:
- od 12 ton – mniej niż 15 ton – 1030 zł
- od 15 ton i powyżej – 1050 zł
b) o liczbie osi trzy:
- od 12 ton – mniej niż 17 ton - 1100 zł
- od 17 ton – mniej niż 19 ton - 1150 zł
- do 19 ton – mniej niż 23 ton - 1550 zł
- od 23 ton i powyżej - 1800 zł
c) o liczbie osi cztery i więcej:
- od 12 ton – mniej niż 27 ton – 1850 zł
- od 27 ton – mniej niż 29 ton - 1950 zł
- od 29 ton i powyżej - 2000 zł
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) o liczbie osi dwie :
- od 12 ton – mniej niż 15 ton - 1030 zł
- od 15 ton i powyżej – 1300 zł
b) o liczbie osi trzy:
- od 12 ton – mniej niż 17 ton – 1100 zł
- od 17 ton – mniej niż 19 ton - 1150 zł
- od 19 ton – mniej niż 23 ton – 1550 zł
- do 23 ton i powyżej - 1800 zł
c) o liczbie osi cztery i więcej:
- od 12 ton – mniej niż 27 ton – 1850 zł
- od 27 ton – mniej niż 29 ton – 1950 zł
- od 29 ton i powyżej – 2350 zł
4) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3.5 tony do 5,5 tony włącznie – 740 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 840 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 940 zł

5) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi dwie:
- od 12 ton – mniej niż 25 ton – 1100 zł
- od 25 ton- mniej niż 31 ton – 1300 zł
- od 31 ton i powyżej- 1550 zł
b) o liczbie osi trzy:
- od 12 ton – mniej niż 40 ton – 1650 zł
- od 40 ton i powyżej – 1800 zł
6) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z innym systemem zawieszenie osi
jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) o liczbie osi dwie:
- od 12 ton – mniej niż 25 ton – 1150 zł
- od 25 ton – mniej niż 31 ton – 1250 zł
- od 31 ton i powyżej – 2100 zł
b) o liczbie osi trzy:
- od 12 ton – mniej niż 40 ton – 1950 zł
- od 40 ton i powyżej – 2600 zł
7) od przyczep i naczep, 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 – 530 zł
8) od
przyczep
i
naczep
z
zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdu:
a) o liczbie osi jedna:
- od 12 ton – mniej niż 25 ton – 600 zł
- od 25 ton i powyżej – 650 zł
b) o liczbie osi dwie:
- od 12 ton – mniej niż 28 ton – 700 zł
- od 28 ton – mniej niż 33 ton – 800 zł
- od 33 ton – mniej niż 38 ton – 950 zł
- od 38 ton i powyżej – 1200 zł
c) o liczbie osi trzy i więcej:
- od 12 ton - mniej niż 38 ton – 720 zł
- od 38 ton i powyżej – 1050 zł
9) od przyczep lub naczep z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi jedna:
- od 12 ton – mniej niż 25 ton – 650 zł
- od 25 ton i powyżej – 700 zł
b) o liczbie osi dwie:
- od 12ton – mniej niż 28 ton – 750 zł
- od 28 ton- mniej niż 33 ton – 900 zł
- od 33 ton – mniej niż 38 ton – 1350 zł
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- od 38 ton i powyżej – 1650 zł
c) o liczbie osi trzy i więcej:
- od 12 ton – mniej niż 38 ton – 1050 zł
- od 38 ton i powyżej – 1350 zł
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 930 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1240 zł
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Kielbratowski

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XL/216/09 Rady
Gminy w Gostycynie z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych (Dz. Urz. Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2009 r. Nr
124, poz.2078).
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UCHWAŁA Nr L/305/10
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2
pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Gostycyn uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Ustanawia się regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Gostycyn.
2. Regulamin określa:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym
regulaminie stypendia szkolne są przyznawane
zamieszkałym na terenie Gminy Gostycyn uczniom
szkół wymienionych w artykule 90b ust. 3 i 4 ustawy
o systemie oświaty.
Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 3.1. Stypendium przydziela się do wysokości
posiadanych środków finansowych gminy.
2. Jeśli środki finansowe, o których mowa w § 3
ust.1 są mniejsze niż iloczyn minimalnej kwoty
stypendium określonej w art. 90d ust. 9 ustawy
o systemie oświaty i liczby złożonych wniosków,
stypendium szkolne przydziela się w wysokości
minimalnej kwoty według kryteriów dochodowych do
wyczerpania środków finansowych.

3. Kryterium dochodowe tworzą następujące grupy
ochodowe:
1) Grupa I dochód – do 100,00 zł miesięcznie.
2) Grupa II dochód – od 100,01 zł – 200,00 zł
miesięcznie.
3) Grupa III dochód – 200,01 zł – do kwoty
maksymalnej uprawniającej do ubiegania się
o stypendium szkolne, wynikające z odrębnych
przepisów prawa.
4. W przypadku, kiedy środki finansowe gminy są
niewystarczające
dla
zaspokojenia
wszystkich
wniosków w danej grupie dochodowej, stypendia
szkolne przydzielane są w pierwszej kolejności, gdzie:
1) w rodzinie występuje bezrobocie obojga rodziców
lub opiekunów prawnych,
2) rodzina jest niepełna,
3) w rodzinie występuje alkoholizm, narkomania,
4) w rodzinie występuje niepełnosprawność, ciężka
długotrwała choroba.
5. W przypadku, gdy środki finansowe są większe
niż iloczyn, o którym mowa w § 3 ust.2, stypendium
szkolne przydzieli się w wysokości minimalnej kwoty
zwiększonej do:
1) do 200% dla grupy I dochodowej
2) do 160% dla grupy II dochodowej
3) do 140% dla grupy III dochodowej.
6. W sytuacji kiedy pomimo zastosowania
zwiększenia stypendiów szkolnych do wysokości
określonej w §3 ust. 5 pkt. 1, 2 i 3 do dyspozycji
pozostają jeszcze środki finansowe, nadwyżkę dzieli się
na wszystkich wnioskodawców.
7. Łączna wysokość wszystkich stypendiów
o charakterze socjalnym z pieniędzy publicznych nie
może w danym roku szkolnym przekroczyć kwoty
z aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa.
8. Stypendium w danym roku można przyznać
w okresie od jednego miesiąca do dziesięciu miesięcy
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w przypadku uczniów i w okresie od jednego miesiąca
do dziewięciu miesięcy w przypadku uczniówsłuchaczy, obejmując okres od 1 września do 31 grudnia
w drodze decyzji wydanej do 31 listopada i od
1 stycznia do 30 czerwca, po uprzedniej weryfikacji
sytuacji materialnej osoby uprawnianej, w drodze
decyzji wydanej do 30 czerwca.
9. Wysokość
stypendium
realizowanego
w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo
w zależności od rzeczywistych potrzeb edukacyjnych
ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 3.
Rozdział 3
Forma ustalania stypendium szkolnego
§ 4. Stypendium szkolne może być przydzielane
uczniowi w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających
poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania, w szczególności udziału w:
a) wyrównawczych
zajęciach
edukacyjnych,
zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków,
zajęciach logopedycznych i innych wynikających
z potrzeby wyrównania braków edukacyjnych
bądź z opinii lub orzeczenia poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
b) innych przedsięwzięciach realizowanych przez
szkołę jak wyjścia (wyjazdy) do kina, teatru, na
wycieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe
zajęcia edukacyjne itp.,
c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych
poza szkołą a w szczególności nauki języków
obcych, zajęć muzycznych, komputerowych,
sportowych, zajęć na basenie i innych,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególności zakupu:
a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników
i innych książek pomocniczych do realizowania
procesu
dydaktycznego,
multimedialnych
programów edukacyjnych,
b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków
i innych artykułów szkolnych,
c) stroju sportowego i innego wyposażenia ucznia
wymaganego przez szkołę,
d) innych pomocy niezbędnych do udziału
w dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
związanych z pobieranie nauki poza miejscem
zamieszkania w odniesieniu do ucznia-słuchacza,
a także ucznia szkoły ponadgimnazjalnej,
a w szczególności:
a) zakwaterowania w bursie, w internacie, w domu
studenta lub na stancji,
b) transportu środkami komunikacji zbiorowej,
c) opłat za posiłki w stołówce,
d) innych dodatkowych opłat i wydatków
wymaganych obligatoryjnie przez szkołę,
4) świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na cele
określone w obowiązujących przepisach prawa.
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Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 5.1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
kierowane są do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gostycynie. Wzór wniosku stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie
stypendium jest:
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium, według
określonego wzoru,
2) dołączenie do wniosku zaświadczeń dotyczących
sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
3) dołączenie opinii dyrektora szkoły zawierającej
w szczególności:
a) potwierdzenie uczęszczania do szkoły.
3. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć
w Biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gostycynie do 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku uczniów-słuchaczy do 15 października.
4. Wniosek można złożyć w innym terminie, niż
wskazany w ust. 3, tylko w uzasadnionym przypadku
np. pobyt w szpitalu, nagłej utraty źródła dochodu,
pożaru itp.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 podlega
rejestracji zgodnie z datą wpływu.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pozostaje bez
rozpatrzenia gdy:
1) został złożony po ustalonym terminie, o czym
decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego,
2) nie zawiera kompletu dokumentów, o których mowa
w ust. 2, i mimo wezwania nie uzupełniono braków
w terminie 7 dni,
3) wniosek lub załączniki, o których mowa w ust. 2 są
nieprawidłowo wypełnione, i mimo wezwania nie
uzupełniono braków w terminie 7 dni.
§ 6. Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej należy:
1) Sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod
względem poprawności formalnej.
2) Wstępne kwalifikowanie uczniów do grup
dochodowych.
3) Uzyskanie niezbędnych opinii.
4) Przygotowanie projektu decyzji o formie i wielkości
przyznawanego stypendium i zasiłku szkolnego oraz
wydawanie decyzji.
§ 7.1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej
w §4 ust.1 jest realizowane poprzez zapłatę należności
za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem
na rachunek bankowy podmiotu zajęcia te
organizującego.
2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej,
przewidzianej w § 4 ust. 2, jest udzielane poprzez
dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za
pośrednictwem
szkoły,
do
której
uczęszcza
podręczników
wskazanych
przez
ucznia
i zaakceptowanych przez szkołę. Zwrot poniesionych
kosztów
realizowanych
zakupów
zgodnie
z regulaminem na podstawie przedłożonych oryginałów
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rachunków wystawionych na ucznia, któremu
stypendium szkolne zostało przyznane.
3. Stypendium szkolne przewidziane w § 4 ust.3
jest udzielane poprzez zwrot kosztów, biletów
miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza
miejscem zamieszkania albo poprzez sfinansowanie
(albo:
dofinansowanie)
kosztów
zamieszkania
w
miejscowości
położenia
szkoły.
Sposób
przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia
z osobą przyznającą stypendium.
4. Stypendium szkolne przewidziane w § 4 ust. 4
jest wypłacane w formie gotówkowej lub na rachunek
oszczędnościowo- rozliczeniowy wnioskodawcy.
Rozdział 5
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 8. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się
3% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Gostycyn
w trybie art. 90r ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Nie
wykorzystane środki na ten cel mogą być przeznaczone
na stypendia socjalne w danym roku budżetowym.
§ 9. Zdarzeniami
losowymi
uzasadniającymi
przyznanie zasiłku są w szczególności:
1) pożar mieszkania lub domu, w którym uczeń
mieszka,
2) kradzież z włamaniem do mieszkania lub domu,
w którym uczeń mieszka,
3) zalanie mieszkania lub domu, w którym uczeń
mieszka,
4) śmierć rodzica, wydatki związane z długotrwałą
chorobą ucznia i inne, szczególne okoliczności.
§ 10.1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, do
której uczęszcza uczeń ustala wielkość i formę w jakiej
może być przyznany zasiłek szkolny, tryb i sposób jego
udzielania.
2. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację
materialną ucznia indywidualnie.
3. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się § 8,
§ 9, § 10.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 11. Traci moc uchwała Nr XXX/168/05 Rady
Gminy Gostycyn z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie
regulaminu
udzielenia
pomocy
materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom z dnia 25.04.2005 r. Nr 47, poz. 942).
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
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§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Kielbratowski
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UCHWAŁA Nr XXXVII/254/2010
RADY GMINY ROJEWO
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2011 r.
na obszarze gminy.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775
i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747,
z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 oraz
z 2009 r. Nr 56, poz. 458 i z 2010 r. Nr 96, poz. 620)
oraz 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, 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 i 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, Nr 28,
poz. 146 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu 1 kwintala żyta,
przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego
na obszarze gminy na 2011 r., z kwoty 37,64 zł za 1 dt
do kwoty 36,00 zł za 1 dt.
§ 2.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Ratajczak
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UCHWAŁA Nr XXXVII/255/2010
RADY GMINY ROJEWO
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2011 r.
Na podstawie 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 i Nr 96, poz. 620) oraz
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, 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 i 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, Nr 28,
poz. 146 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości
w wysokości:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,56 zł,
b) budynków
związanych
z
prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2
powierzchni użytkowej - 18,83 zł,

c) budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 8,36 zł,
d) budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,10 zł,
e) budynków pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,50 zł,
f) budynków letniskowych – od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 6,80 zł;
2) od budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich
wartości;
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,75 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha
powierzchni - 3,50 zł,
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c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – od 1 m2 powierzchni - 0,22 zł.
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2) budynki lub ich części związane z działalnością
opieki społecznej.
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich
części:
a) przeznaczone na cele kulturalne i sportowe,
b) przeznaczone
na
cele
ochrony
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego
i porządku publicznego,
c) związane
ze
składowaniem
odpadów,
zaopatrzenia
w
wodę
i
zbiorowego
odprowadzania ścieków;

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Ratajczak
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UCHWAŁA Nr XXXVII/256/2010
RADY GMINY ROJEWO
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2011 r.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 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) oraz 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, 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 i 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, Nr 28, poz. 146 i Nr 106,
poz. 675) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych na 2011 r.:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 720,00 zł;
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.128,00 zł;
3) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1.464,00 zł.
2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
15 ton:
a) o liczbie osi – dwie 2.352,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy 2.400,00 zł,
c) o liczbie osi – cztery i więcej 2.424,00 zł;
2) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż
18 ton:
a) o liczbie osi – dwie 2.400,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy 2.472,00 zł,
c) o liczbie osi – cztery i więcej 2.520,00 zł;

3) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
22 tony:
a) o liczbie osi – dwie 2.616,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy 2.520,00 zł,
c) o liczbie osi – cztery i więcej 2.472,00 zł;
4) równej lub wyższej niż 22 tony, a mniejszej niż
26 ton:
a) o liczbie osi – dwie 2.496,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy 2.448,00 zł,
c) o liczbie osi – cztery i więcej 2.376,00 zł;
5) równej lub wyższej niż 26 ton:
a) o liczbie osi – dwie 2.784,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy 2.664,00 zł,
c) o liczbie osi – cztery i więcej 2.520,00 zł.
3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
15 ton:
a) o liczbie osi – dwie 2.352,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy 2.400,00 zł,
c) o liczbie osi – cztery i więcej 2.448,00 zł;
2) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż
18 ton:
a) o liczbie osi – dwie 2.400,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy 2.448,00 zł,
c) o liczbie osi – cztery i więcej 2.472,00 zł;
3) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
22 tony:
a) o liczbie osi – dwie 2.352,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy 2.400,00 zł,
c) o liczbie osi – cztery i więcej 2.520,00 zł;
4) równej lub wyższej niż 22 tony, a mniejszej niż
26 ton:
a) o liczbie osi - dwie 2.352,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy 2.520,00 zł,
c) o liczbie osi – cztery i więcej 2.736,00 zł;
5) równej lub wyższej niż 26 ton:
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a) o liczbie osi – dwie 2.520,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy 2.736,00 zł,
c) o liczbie osi – cztery i więcej 2.856,00 zł.
4. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.464,00 zł;
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.680,00 zł;
3) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1.704,00 zł.
5. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
25 ton:
a) o liczbie osi – dwie 1.824,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy i więcej 1.896,00 zł;
2) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż
31 ton:
a) o liczbie osi – dwie 2.016,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy i więcej 2.136,00 zł;
3) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniejszej lub
równej 36 ton:
a) o liczbie osi – dwie 2.184,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy i więcej 2.160,00 zł;
4) wyższej niż 36 ton:
a) o liczbie osi – dwie 2.640,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy i więcej 2.712,00 zł.
6. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
25 ton:
a) o liczbie osi – dwie 2.088,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy i więcej 2.160,00 zł;
2) równej lub wyższej niż 25, a mniejszej niż 31 ton:
a) o liczbie osi – dwie 2.184,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy i więcej 2.136,00 zł;
3) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniejszej lub
równej 36 ton:
a) o liczbie osi – dwie 2.016,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy i więcej 2.064,00 zł;
4) wyższej niż 36 ton:
a) o liczbie osi – dwie 2.400,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy i więcej 2.712,00 zł.
7. Od przyczep i naczep, 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:
1) od 7 ton i poniżej 12 ton 1.416,00 zł.
8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
2527
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a) o liczbie osi – jedna 1.416,00 zł,
b) o liczbie osi – dwie 1.488,00 zł,
c) o liczbie osi – trzy i więcej 1.536,00 zł;
2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
28 ton:
a) o liczbie osi – jedna 1.704,00 zł,
b) o liczbie osi – dwie 1.464,00 zł,
c) o liczbie osi – trzy i więcej 1.344,00 zł;
3) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej lub
równiej 36 ton:
a) o licznie osi – jedna 1.728,00 zł,
b) o liczbie osi – dwie 1.535,00 zł,
c) o liczbie osi – trzy i więcej 1.488,00 zł;
4) wyższej niż 36 ton:
a) o liczbie osi – jedna 1.848,00 zł,
b) o liczbie osi – dwie 1.944,00 zł,
c) o liczbie osi – trzy i więcej 2.136,00 zł.
9. Od przyczep i naczep z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
a) o liczbie osi – jedna 1.440,00 zł,
b) o licznie osi – dwie 1.464,00 zł,
c) o liczbie osi – trzy i więcej 1.560,00 zł;
2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
28 ton:
a) o liczbie osi – jedna 1.488,00 zł,
b) o liczbie osi – dwie 1.536,00 zł,
c) o liczbie osi – trzy i więcej 1.656,00 zł;
3) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej lub
równej 36 ton:
a) o liczbie osi – jedna 1.680,00 zł,
b) o liczbie osi – dwie 1.704,00 zł,
c) o liczbie osi – trzy i więcej 1.728,00 zł;
4) wyższej niż 36 ton:
a) o liczbie osi – jedna 2.160,00 zł,
b) o liczbie osi – dwie 2.136,00 zł,
c) o liczbie osi – trzy i więcej 1.920,00 zł.
10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
1) mniejszej niż 15 miejsc 1.440,00 zł;
2) równej lub wyższej niż 15 miejsc, a mniejszej niż
30 miejsc 1.632,00 zł;
3) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.992,00 zł.
§ 2. Zwolnić z podatku od środków transportowych
pojazdy służące do działań ratowniczo-gaśniczych.
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Ratajczak
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UCHWAŁA Nr XXXVII/261/2010
RADY GMINY ROJEWO
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie do prowadzenia
postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) uchwala się, co
następuje:

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, 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 i Nr 106,
poz. 675) w związku z art. 90m ust. 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 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 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i 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 219,
poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320,

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rojewie do prowadzenia
postępowań w sprawach przyznawania świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym do
wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rojewo.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Ratajczak

2529
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UCHWAŁA Nr XXXVII/262/2010
RADY GMINY ROJEWO
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Rojewo.
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, 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 i Nr 106,
poz. 675) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 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
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,

Nr 208, poz. 1532 i 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 219, poz. 1705,
z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857 i Nr 148, poz. 91) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć
regulamin
udzielania
pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXII/170/2005 Rady
Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 188

(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 46, poz. 911 z dnia
25 kwietnia 2005 r.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rojewo.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Ratajczak

załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/262/2010
Rady Gminy Rojewo
z dnia 4 listopada 2010 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Rojewo
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy
regulamin
określa
zasady
przyznawania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym uczniom zamieszkałym na obszarze Gminy
Rojewo, w tym:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;
2) formy udzielania stypendium szkolnego;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) dochodzie miesięcznym na członka rodziny ucznia należy przez to rozumieć dochód ustalony na
zasadach określonych w art. 8 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
2) rodzinie - należy przez to rozumieć osoby
spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące;
3) ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez
to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);
Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
oraz jego formy
§ 3.1. Wysokość
miesięcznego
stypendium
szkolnego w danym roku szkolny określa suma kwoty
wynikająca z zakwalifikowania ucznia do jednej z grup
dochodowych.
2. Ustala się następujące grupy dochodowe
1) grupa pierwsza - dochód miesięczny na członka
rodziny ucznia do kwoty 50% wynikającej
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z przepisu art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
2) grupa druga - dochód miesięczny na członka rodziny
ucznia wyższy niż 50% i nieprzekraczający 70%
kwoty wynikającej z przepisu art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
3) grupa trzecia - dochód miesięczny na członka
rodziny ucznia wyższy niż 70% i nieprzekraczający
100%wynikającej z przepisu art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
3. Stypendium w pełnej wysokości wynosi 200%
kwoty wynikającej z przepisu art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
4. Kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do
grupy dochodowej wynosi:
1) dla pierwszej grupy – 80% kwoty, o której mowa
w ust. 3;
2) dla drugiej grupy – 60% kwoty, o której mowa
w ust. 3;
3) dla trzeciej grupy – 40% kwoty, o której mowa
w ust. 3.
5.1. Stypendium szkolne może być realizowane
w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo,
z tym, że wówczas łączna wysokość stypendium
szkolnego
stanowi
wielokrotność
wysokości
miesięcznej.
2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może
otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która
łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze
środków
publicznych
nie
przekracza
dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych osiemnastokrotności
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
oświadczeniach rodzinnych.
Rozdział 3
Formy udzielania stypendium szkolnego
§ 4. Stypendium szkolne może być udzielane
w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
organizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych
poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególności:
a) zakupu podręczników, a także wydawnictw
o charakterze encyklopedycznym, słowników,
atlasów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka,
b) zakupu stroju gimnastycznego, przy czym
w skład stroju gimnastycznego, zakupionego
w ramach stypendium szkolnego, wchodzą:

Dziennik Urzędowy
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spodenki sportowe, koszulka sportowa, bluza
sportowa, spodnie sportowe, dres, strój
kąpielowy, czepek i okulary pływackie, obuwie
typu sportowego,
c) zakupu komputera i edukacyjnych programów
komputerowych;
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania
przez
uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,
o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy o systemie
oświaty, w tym w szczególności:
a) pokrycia kosztów zakwaterowania (internat,
bursa, kwatera prywatna),
b) pokrycia kosztów dojazdu do szkoły środkami
komunikacji zbiorowej;
4) świadczenia
pieniężnego,
jeżeli
przyznanie
stypendiów w formach, o których mowa w pkt 1-3
nie jest możliwe lub celowe.
Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 5.1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie
stypendium szkolnego dla ucznia, jest:
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium, którego
wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu;
2) dołączenie do wniosku zaświadczeń lub oświadczeń
o wysokości dochodów;
3) dołączenie zaświadczeń ze szkół o realizacji
obowiązku szkolnego.
2. Wnioski wraz z załącznikami należy składać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rojewie
do dnia 15 września danego roku szkolnego,
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek
o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony
po upływie tego terminu.
§ 6.1. Stypendium szkolne udzielone w formie
określonej w § 4 pkt 1, realizowane jest przez zwrot
uprzednio zaakceptowanych kosztów poniesionych na
udział ucznia w zajęciach edukacyjnych na podstawie
przedstawionych rachunków.
2. Stypendium szkolne udzielane w formie
rzeczowej określonej w § 4 pkt 2 udzielane jest przez
refundację wnioskodawcy udokumentowanych (np.
rachunkami) wydatków poniesionych na te cele.
3. Stypendium szkolne udzielone w formie
określonej w § 4 pkt 3 lit. a, realizowane jest przez
zwrot
uprzednio
zaakceptowanych
kosztów
poniesionych na zakwaterowanie ucznia na podstawie
przedstawionych rachunków.
4. Stypendium szkolne udzielone w formie
określonej w § 4 pkt 3 lit. b, realizowane jest przez
zwrot kosztów biletów miesięcznych na podstawie
przedstawionych dokumentów (rachunki, inne imienne
potwierdzenie zapłaty).
5. Stypendium szkolne udzielone w formie
określonej w § 4 pkt 4 jest wypłacane w formie
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gotówkowej, w kasie Urzędu Gminy w Rojewie,
z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Przekazywanie
stypendium
w
formie
bezgotówkowej,
na
rachunek
bankowy
jest
dopuszczalne za pisemną zgodą wnioskodawcy.
7. Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów,
o których mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4 należy
składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rojewie w terminie określonym w decyzji. Zwrot
poniesionych kosztów, o których wyżej mowa, nastąpi
po weryfikacji złożonych dokumentów.
Rozdział 5
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 7.1. Zasiłek szkolny może być przyznany
uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Zdarzeniami
losowymi
uzasadniającymi
przyznanie zasiłku są w szczególności:
1) śmierć członka rodziny;
2) wydatki związane z nagłą lub nieuleczalną chorobą
w rodzinie (ucznia, rodzica);
3) wypadek członka rodziny;
4) pożar mieszkania lub nieruchomości, w której
zamieszkuje uczeń;
5) zniszczenie, zagubienie lub kradzież podręczników,
pomocy szkolnych;
6) inna nagła lub nieprzewidywalna okoliczność
utrudniająca prawidłowe funkcjonowanie rodziny
i utrudniająca naukę ucznia.
3. Zdarzenie losowe, będące podstawą przyznania
zasiłku szkolnego, powinno być udokumentowane (np.:
protokołem lub zaświadczeniem wystawionym przez
odpowiednią instytucję).
§ 8.1. Wniosek o przyznanie zasiłku wraz
załącznikami należy składać Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Rojewie w terminie nie dłuższym
niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie zasiłku. Wzór wniosku
określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
§ 9. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie
świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
§ 10. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się
indywidualnie, oceniając skutki zdarzenia losowego,
uzasadniającego złożenie wniosku.
§ 11. W okresie miesiąca od daty otrzymania zasiłku
szkolnego, świadczeniobiorca zobowiązany jest
przedstawić rachunki lub faktury dokumentujące
przeznaczenie stypendium na cele edukacyjne. Nie
przedstawienie powyższego spowoduje, że wypłacony
zasiłek szkolny uznany zostanie za nienależnie pobrane
świadczenie.
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§ 12. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się
nie więcej niż 5% dotacji celowej otrzymanej przez
Gminę Rojewo w trybie art. 90r ustawy o systemie
oświaty.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 13. W sprawach nie objętych regulaminem, stosuje
się przepisy ustawy o systemie oświaty.
2529

2530
2530

UCHWAŁA Nr 928/10
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Nowoczesności i nadania jej statutu.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 1, art. 9 ust. 1
i 2, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) 2,
uchwala się co następuje:
§ 1. Tworzy się instytucję kultury pod nazwą
Centrum Nowoczesności.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162,
poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261,
poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r.
Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r., Nr 62, poz. 504.

załącznik
do uchwały nr 928/10
Rady Miasta Torunia
z dnia 4 listopada 2010 r.

§ 2. Siedzibą Centrum Nowoczesności jest miasto
Toruń.

STATUT
instytucji kultury Centrum Nowoczesności

§ 3. Przedmiotem działania Centrum Nowoczesności
jest upowszechnianie krajowych i światowych dokonań
w zakresie kultury naukowej i technicznej oraz
wyjaśnianie,
w formie
interaktywnej, natury
zachodzących w przyrodzie zjawisk.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne.

§ 4. Centrum Nowoczesności nadaje się statut,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

się

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski
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. 1218, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 117,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675.

§ 1. Instytucja kultury pod nazwą Centrum
Nowoczesności, zwana dalej Centrum jest samorządową
instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina
Miasta Toruń, zwana dalej Gminą.
2. Centrum działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r.,
o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze
zm.),
2) niniejszego statutu.
§ 2. Centrum jest wpisane do rejestru instytucji
kultury prowadzonego przez Gminę.
Rozdział 2
Zakres działania.
§ 3. Siedzibą Centrum jest miasto Toruń.
§ 4. Centrum działa na terenie kraju i za granicą.
§ 5. Celami programowymi Centrum są:
1) wprowadzanie odbiorców, zróżnicowanych pod
względem wieku i posiadanych zasobów wiedzy,
w świat wybranych dziedzin nauki i techniki, w tym
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2)
3)
4)
5)
6)

7)

umożliwienie wspomagania realizacji zadań
dydaktycznych realizowanych przez instytucje
edukacyjne,
popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i technologii,
upowszechnianie światowego, a w szczególności
polskiego dorobku naukowego i technicznego,
wzbudzanie ciekawości świata poprzez zainteresowanie
naukami przyrodniczymi i technicznymi,
ukazanie znaczenia nauki i techniki w życiu
codziennym współczesnego człowieka,
pełnienie roli ośrodka animacji i wspierania
przedsięwzięć służących popularyzacji nauk
przyrodniczych, wiedzy technicznej, ochronie
środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego,
tworzenie krajowej i europejskiej przestrzeni wiedzy.

§ 6. Centrum realizuje swoje cele programowe,
o których mowa w § 5 podejmując działania:
1) wyjaśniające naturę zachodzących w przyrodzie
zjawisk,
2) poszerzające horyzonty myślowe i wdrażające do
interdyscyplinarnego opisu rzeczywistości,
3) pokazujące i objaśniające związki między
dokonaniami nauki a rozwojem techniki,
4) prezentujące historyczny rozwój nauki i techniki,
5) ukazujące związek nauki z rozwojem cywilizacji,
6) ukazujące człowieka jako czynnik kształtujący
środowisko i jego integralny element,
7) wspierające programy nauczania oraz poszerzające
bazę edukacyjną,
8) upowszechniające nowoczesne metody kształcenia,
9) promujące kształcenie przez całe życie,
10) o charakterze kulturalnym i rozrywkowym,
popularyzujące naukę i technikę,
11) promujące miasto Toruń.
§ 7. Centrum w zakresie przedmiotu swego
działania w szczególności:
1) tworzy i udostępnia ekspozycje składające się
z interaktywnych urządzeń i eksponatów,
umożliwiających samodzielne przeprowadzenie
obserwacji oraz doświadczeń,
2) tworzy specjalistyczną infrastrukturę multimedialną
i przy jej wykorzystaniu prezentuje programy
edukacyjne i poznawcze,
3) tworzy i udostępnia ekspozycje objazdowe służące
w szczególności szkołom i placówkom oświatowym,
4) organizuje popularno-naukowe pokazy oraz zajęcia
laboratoryjne,
5) organizuje spotkania, odczyty, wykłady, konferencje,
szkolenia, imprezy masowe oraz uroczystości
o charakterze naukowym, artystycznym i kulturalnym,
6) opracowuje,
publikuje
i
rozpowszechnia
wydawnictwa z zakresu swojej działalności,
7) inicjuje, wspiera i prowadzi projekty związane
z zakresem swojej działalności,
8) współpracuje z innymi instytucjami w kraju i za
granicą oraz z organizacjami pozarządowymi
prowadzącymi działalność w zakresie edukacji
i popularyzacji nauki,
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9) pozyskuje środki pozabudżetowe z funduszy
krajowych i zagranicznych, w tym z Unii
Europejskiej i wykorzystuje je na realizację zadań
statutowych,
10) podejmuje inne działania wynikające z potrzeb
społeczności lokalnej i regionalnej.
§ 8.1. Centrum może prowadzić, jako dodatkową,
działalność gospodarczą w zakresie:
1) wykonywania ekspertyz i opracowań,
2) wykonywania
specjalistycznych
urządzeń,
eksponatów i ich dokumentów,
3) usług konserwatorskich i napraw specjalistycznych
urządzeń i eksponatów oraz ich elementów,
4) wykonywania pamiątek i zestawów edukacyjnych,
5) usług wydawniczych,
6) sprzedaży wydawnictw, pamiątek i zestawów
edukacyjnych,
7) najmu lub dzierżawy składników mienia Centrum,
w tym pomieszczeń,
8) organizacji imprez, szkoleń, kursów, wykładów,
odczytów i konferencji.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej
mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania
działalności statutowej instytucji.
Rozdział 3
Organy zarządzające, nadzorujące i doradcze.
§ 9. Centrum jest zarządzane przez Dyrektora,
którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Torunia
na
zasadach
i
w
trybie
przewidzianym
w obowiązujących przepisach.
§ 10.1. Dyrektor kieruje działalnością Centrum
i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do
zakresu
zadań
Dyrektora
należy
w szczególności:
1) kierowanie
jego
działalnością
programową,
finansową i administracyjną,
2) gospodarowanie mieniem Centrum,
3) dokonywanie w imieniu Centrum czynności
z zakresu prawa pracy, w tym zawieranie
i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami
Centrum oraz podejmowanie decyzji wynikających
ze stosunku pracy (zarządzanie personelem),
4) przedstawienie właściwym podmiotom planów
rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań
i wniosków finansowo-inwestycyjnych,
5) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń
i regulaminów wewnętrznych,
6) pozyskiwanie finansowania od innych podmiotów.
3. Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt
funkcjonowania Centrum, w tym za jego gospodarkę
finansową.
§ 11.1. Organem doradczym i opiniodawczym
w sprawach związanych z działalnością statutową
Centrum jest Rada Programowa licząca od 7 do 9
członków, zwana dalej Radą.
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2. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezydent
Miasta Torunia spośród osób reprezentujących
środowiska naukowe, techniczne i edukacyjne oraz inne
związane programowo z zakresem działalności
Centrum.
3. Rada w szczególności opiniuje program
działania Centrum oraz sprawozdania z jego wykonania.
4. Rada odbywa swoje posiedzenia przynajmniej
dwa razy w roku.
5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
6. Rada działa na podstawie Regulaminu
uchwalonego większością 2/3 głosów przy udziale co
najmniej połowy składu Rady.
7. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością
głosów przy udziale co najmniej połowy jej składu.
8. Obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową
Rady prowadzi Centrum.

Poz. 2530,2531

§ 14.1. Centrum
pokrywa
koszty
bieżącej
działalności i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Centrum są:
1) wpływy z prowadzonej działalności, w tym również
z gospodarowania składnikami majątku oraz
działalności gospodarczej,
2) dotacje Gminy Miasta Toruń,
3) inne dotacje,
4) środki otrzymywane od osób prawnych i fizycznych,
5) środki z innych źródeł zewnętrznych, w tym
europejskich.
3. Wysokość rocznej dotacji Gminy Miasta Toruń
na działalność Centrum jest określona w uchwale
budżetowej Rady Miasta Torunia.
4. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest
roczny plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora,
sporządzony w oparciu o wysokość dotacji przyznanej
przez Gminę Miasta Toruń oraz planowane dochody
instytucji.

§ 12. Szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną
Centrum określa regulamin organizacyjny nadawany
przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta
Miasta Torunia oraz organizacji związkowych
i stowarzyszeń twórców działających w instytucji.

§ 15. Do składania w imieniu Centrum oświadczeń
w zakresie jego praw i obowiązków finansowych
i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch
osób tj. Dyrektora i głównego księgowego lub osób
przez nich upoważnionych.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe.

§ 13.1. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną
i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę
w ramach posiadanych środków kierując się zasadami
gospodarności i efektywności ich wykorzystania.
2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych
przepisach powszechnie obowiązujących.
3. Centrum sporządza roczne sprawozdanie
finansowe jednostki, które podlega zatwierdzeniu przez
Prezydenta Miasta Torunia
4. Centrum jest zobowiązane do sporządzenia
i przedłożenia organowi zatwierdzającemu rocznego
sprawozdania finansowego w terminie do końca marca
roku następującego po okresie sprawozdawczym.

§ 16. Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za
przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
§ 17. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie
określonym dla jego nadania.
§ 18. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązujące.

2531
2531

UCHWAŁA Nr 937/10
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
Na podstawie art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857)
uchwala się, co następuje:

stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za
osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 2. Podstawę ustalenia wysokości stypendium
sportowego lub nagrody, zwaną dalej podstawą, stanowi
kwota przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim
kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał,

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb
przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość
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w którym przyznawane jest stypendium sportowe lub
nagroda, ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w formie komunikatu, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153
poz. 1227 ze zm.).
Rozdział 2
Stypendium sportowe
§ 3. Ustanawia
się
stypendium
sportowe
finansowane ze środków Gminy Miasta Toruń,
przeznaczone
dla
szczególnie
uzdolnionych
zawodników, uprawiających sport w toruńskich klubach
sportowych i osiągających wysokie wyniki sportowe
w
międzynarodowym
lub
krajowym
współzawodnictwie sportowym.
§ 4. Stypendium
sportowe,
zwane
dalej
stypendium, ma charakter pomocy indywidualnej
i może być przyznane zawodnikom spełniającym
warunki ustalone w niniejszej uchwale.
§ 5. Stypendium może otrzymać zawodnik, który
łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie otrzymuje wynagrodzenia w związku
z uprawianiem sportu;
2) jest co najmniej od roku zawodnikiem
reprezentującym klub sportowy, którego siedzibą
jest miasto Toruń;
3) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny
dokument uprawniający do udziału w zawodach
sportowych;
4) w roku przyznania stypendium lub w roku
poprzednim
uzyskał
co
najmniej
jeden
z następujących wyników sportowych:
a) uzyskał nominację olimpijską,
b) zajął od 1 do 8 miejsca w igrzyskach
olimpijskich,
c) zajął od 1 do 8 miejsca w mistrzostwach świata,
d) zajął od 1do 6 miejsca w mistrzostwach Europy,
e) zajął od 1 do 3 miejsca w Pucharze Świata lub
Pucharze Europy,
f) zajął od 1 do 3 miejsca w mistrzostwach Polski,
g) jest zawodnikiem klubu sportowego, którego
I zespół w grach zespołowych brał udział
w rozgrywkach szczebla centralnego,
h) jest zawodnikiem kadry narodowej danej
dyscypliny sportu;
5) nie została nałożona na niego kara dyscyplinarna
przewidziana w statucie danego związku sportowego
lub przez władze klubu sportowego, którego jest
członkiem.
§ 6. Stypendium przyznaje i pozbawia Prezydent
Miasta Torunia na wniosek:
1) klubu sportowego zrzeszającego zawodnika;
2) komisji Rady Miasta Torunia właściwej ds. sportu;
3) z własnej inicjatywy;
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po zasięgnięciu opinii komisji ds. stypendiów
sportowych, powołanej przez Prezydenta Miasta
Torunia.
§ 7.1. Wniosek o stypendium powinien zawierać
w szczególności:
1) dane osobowe zawodnika;
2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika
do klubu sportowego;
3) dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa
załącznik nr 1 do uchwały.
3. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek
posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie
wezwany do ich usunięcia w terminie 3 dni. Nie
dotrzymanie tego terminu spowoduje zwrot wniosku
bez rozpatrzenia.
4. Wnioski należy składać w wydziale Urzędu
Miasta Torunia właściwym ds. sportu do dnia
31 grudnia każdego roku kalendarzowego na rok
następny.
5. Obsługę organizacyjną związaną z przyznawaniem
stypendiów zapewnia wydział właściwy ds. sportu.
§ 8.1. Stypendium przyznaje się na czas określony,
nie dłuższy niż rok kalendarzowy.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 przyznane stypendium
wypłacane jest co miesiąc w terminie do 15-ego dnia
miesiąca.
3. Stypendium za miesiąc styczeń wypłacane jest
do 15 lutego.
§ 9.1. Ustala się następujące rodzaje i wysokości
stypendiów:
1) w konkurencjach sportowych objętych programem
igrzysk olimpijskich:
a) w kategorii senior do 2 – krotności podstawy
miesięcznie,
b) w kategorii młodzieżowej do 1 – krotności
podstawy miesięcznie;
2) w
konkurencjach
sportowych
nieobjętych
programem igrzysk olimpijskich:
a) w kategorii senior do 1 – krotności podstawy
miesięcznie,
b) w kategorii młodzieżowej do 0,5 – krotności
podstawy miesięcznie.
2. O podziale środków finansowych przeznaczonych
na stypendia decyduje Prezydent Miasta Torunia.
§ 10.1. Klub sportowy, którego zawodnik otrzymał
stypendium jest zobowiązany do:
1) przedstawienia na wniosek Prezydenta Miasta
Torunia bieżących wyników z realizacji szkolenia
sportowego;
2) informowania
Prezydenta
Miasta
Torunia
o okolicznościach, o których mowa w § 12
najpóźniej w terminie 7 dni od ich wystąpienia;
3) promowania miasta Torunia.
2. W przypadku nie wypełnienia obowiązków,
o których mowa w ust. 1, Prezydent Miasta Torunia
może zażądać zwrotu pobranego przez zawodnika
stypendium.
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3. Z zawodnikiem, któremu przyznano stypendium
zawarta zostanie umowa stypendialna, określająca
indywidualne warunki związane z wykorzystaniem
stypendium jako pomocy finansowej dla właściwego
przygotowania
się
zawodnika
do
godnego
reprezentowania Miasta Torunia.
§ 11. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do
uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona
orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza
sportowego, może być wypłacane stypendium przez
okres tej niezdolności, jednak nie dłużej niż przez trzy
miesiące.
§ 12. Prezydent Miasta Torunia pozbawia zawodnika
stypendium na wniosek klubu sportowego, komisji
Rady Miasta Torunia właściwej ds. sportu lub z własnej
inicjatywy, jeżeli:
1) zawodnik podpisał kontrakt na mocy, którego będzie
pobierał wynagrodzenie za uprawianie sportu;
2) zawodnik nie realizuje programu szkoleniowego;
3) została nałożona na zawodnika kara dyscyplinarna
przewidziana w statucie danego związku sportowego
lub przez władze klubu sportowego, którego jest
członkiem;
4) zawodnik zmienił przynależność klubową stając się
zawodnikiem reprezentującym klub sportowy
mający siedzibę poza miastem Toruń;
5) zawodnik zachował się nagannie naruszając zasady
współżycia społecznego lub ogólnie przyjęte normy
obyczajowe.
§ 13. Wykaz
zawodników
oraz
wysokość
przyznanych stypendiów podaje się do publicznej
wiadomości.
Rozdział 3
Wyróżnienia i nagrody
§ 14.1. Statuetki,
medale,
puchary
są
w szczególności wyróżnieniami dla:
1) zawodników, zrzeszonych w klubach sportowych
funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Toruń,
przyznawanymi za osiągnięcie wysokich wyników
sportowych w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym;
2) trenerów i działaczy funkcjonujących na terenie
Gminy Miasta Toruń, w dziedzinie kultury
fizycznej.
2. Wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom
w kategorii młodzieżowej i kategorii seniorów oraz
trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu
wyników sportowych w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym.
3. Wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta
Torunia.
§ 15. Wyróżnienia mogą być przyznane:
1) zawodnikom, którzy:
a) ustanowili rekord świata, Europy lub Polski,
b) zajęli pierwsze, drugie lub trzecie miejsce na
igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich
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lub
igrzyskach
olimpijskich
głuchych,
w mistrzostwach świata, Europy lub Polski,
w akademickich mistrzostwach świata, Polski, na
uniwersjadach letnich lub zimowych,
c) osiągnęli
wysoki
wynik
sportowy
o niewymiernym charakterze;
2) trenerom i działaczom w dziedzinie kultury
fizycznej, za osiągnięcie przez zawodników
wyników sportowych w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym.
§ 16.1. Nagrody za osiągnięcie wysokich wyników
sportowych zwane dalej nagrodami, mogą być
przyznane zawodnikom w kategorii młodzieżowej
i kategorii seniorów zrzeszonym w klubach sportowych
funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Toruń oraz
trenerom i działaczom funkcjonującym na terenie
Gminy Miasta Toruń w dziedzinie kultury fizycznej.
2. Wysokość nagrody określa Prezydent Miasta
Torunia.
§ 17.1. Nagroda dla zawodników za osiągnięcie
wysokiego wyniku sportowego w konkurencjach
sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich
może być przyznana w wysokości:
1) do 10 - krotności podstawy za:
a) ustanowienie rekordu świata,
b) zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach
świata;
2) do 8 – krotności podstawy za:
a) ustanowienie rekordu Europy,
b) zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach
Europy,
c) zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach
świata;
3) do 6 – krotności podstawy za:
a) ustanowienie rekordu Polski,
b) zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Europy,
c) zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach świata,
d) zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski;
4) do 4- krotności podstawy za:
a) zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy,
b) zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Polski;
5) do 2 - krotności podstawy za zajęcie trzeciego
miejsca w mistrzostwach Polski.
2. Nagroda dla zawodników za osiągnięcie
wysokiego wyniku sportowego w konkurencjach
sportowych
nieobjętych
programem
igrzysk
olimpijskich oraz dla zawodników niepełnosprawnych
może być przyznana w wysokości:
1) do 5 – krotności podstawy za:
a) ustanowienie rekordu świata,
b) zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach świata;
2) do 4 – krotności podstawy za:
a) ustanowienie rekordu Europy,
b) zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Europy,
c) zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach świata;
3) do 3 - krotności podstawy za:
a) ustanowienie rekordu Polski,
b) zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Europy,
c) zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach świata,
d) zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski;
4) do 2- krotności podstawy za:
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a) zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy,
b) zajęcie
drugiego
i
trzeciego
miejsca
w mistrzostwach Polski.
3. Zawodnikom, występującym na igrzyskach
olimpijskich może być przyznana nagroda w wysokości:
1) do 15– krotności podstawy za zajęcie pierwszego
miejsca na igrzyskach olimpijskich,
2) do 12– krotności podstawy za zajęcie drugiego
miejsca na igrzyskach olimpijskich,
3) do 10- krotności podstawy za zajęcie trzeciego
miejsca na igrzyskach olimpijskich,
4) do 8 – krotności podstawy za udział w igrzyskach
olimpijskich.
4. Zawodnikom, za osiągnięcie wysokiego wyniku
sportowego o niewymiernym charakterze, w tym
z tytułu odbycia samotnego rejsu żeglarskiego dookoła
świata lub zdobycia trudnego szczytu górskiego, może
być przyznana nagroda w wysokości do 6 – krotności
podstawy.
5. Trenerom lub działaczom w dziedzinie kultury
fizycznej, za przyczynienie się do osiągnięcia wysokich
wyników sportowych, o których mowa w nin. uchwale,
może być przyznana nagroda w wysokości do 10 –
krotności podstawy.
§ 18. W przypadku osiągnięcia przez zawodników
w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników
sportowych w czasie zawodów, o których mowa w § 17,
przyznaje się jedną nagrodę lub wyróżnienie za jedno
najwyższe osiągnięcie sportowe uzyskane w danym
roku.
§ 19. Zawodnikom sportowych gier zespołowych
przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu
w wysokości do 200 % przysługującej nagrody
indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników
drużyny
§ 20.1. Prezydent
Miasta
Torunia
przyznaje
wyróżnienia i nagrody zawodnikom, trenerom
i działaczom w dziedzinie kultury fizycznej, o których
mowa w niniejszej uchwale z własnej inicjatywy, na
wniosek komisji Rady Miasta Torunia właściwej ds.
sportu oraz na pisemny wniosek klubu sportowego,
którego siedzibą jest miasto Toruń.
2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody
składa się w roku kalendarzowym, w którym wysoki
wynik sportowy został uzyskany przez zawodnika,
jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia danego
roku.
3. Wnioski, wg wzorów stanowiących załączniki
nr 2 i 3 do niniejszej uchwały należy składać
w Urzędzie Miasta Torunia, w wydziale właściwym ds.
sportu.
§ 21.1. Właściwy wydział ds. sportu dokonuje
weryfikacji wniosków pod kątem spełnienia wymogów
określonych w niniejszej uchwale i następnie
przedkłada wniosek Prezydentowi Miasta Torunia
w celu podjęcia decyzji o przyznaniu nagród
i wyróżnień.
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2. Prezydent Miasta Torunia podejmuje ostateczną
decyzję o podziale środków finansowych oraz ustala
wysokość kwoty przeznaczonej na wyróżnienia
i nagrody.
§ 22. Wysokość środków finansowych przeznaczonych
na wypłatę stypendiów sportowych oraz nagród
i wyróżnień będzie corocznie ustalana przez Radę
Miasta Torunia w uchwale budżetowej Gminy Miasta
Toruń.
§ 23. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

się

§ 24. Tracą moc uchwały Rady Miasta Torunia:
1) Nr 548/04 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie
rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za
osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie
międzynarodowym
lub
krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich
przyznawania (Dz. Urz. Województwa Kujawsko –
Pomorskiego Nr 89, poz. 1580, z 2008 r. Nr 36, poz.
510);
2) Nr 250/08 z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie
stypendium
sportowego
dla
zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie
międzynarodowym
lub
krajowym (Dz. Urz. Województwa Kujawsko –
Pomorskiego Nr 36, poz. 511).
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski
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UCHWAŁA Nr XLIX/254/10
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie zaliczenia niektórych dróg w mieście Włocławek do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia ich
przebiegu.
Na podstawie art.12 pkt.11 w związku z art.92 ust.1
pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.
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 i Nr 167, poz. 1759,
z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 i z 2009r nr 92, poz. 753
z 2010 r. Nr28 poz.142; 146 i Nr.106 poz. 675) oraz
art. 6a ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115;
z 2007 Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008,
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505;
z 2009 Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720; z 2010
Nr 106, poz. 675), w uzgodnieniu z Zarządem
Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyrażonym
w Uchwale Nr 58/976/10 z dnia 22 lipca 2010 roku oraz
po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Włocławskiego
wyrażonej w Uchwale Nr 489/10 z dnia 16 września
2010 r. uchwala się, co następuje:

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.
Przewodniczący
Rady Miasta
Rafał Sobolewski

załącznik
do uchwały nr XLIX/254/10
Rady Miasta Włocławek
z dnia 4 listopada 2010 r.
Wykaz ulic zaliczonych do kategorii dróg powiatowych
Lp.
1.

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg powiatowych
położone na terenie Miasta Włocławek ulice określone
w załączniku do niniejszej uchwały i ustala się ich
przebieg zgodnie z tym załącznikiem.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Włocławek.

powierza

2.

Nazwa ulicy
Kruszyńska

Wronia

Długość ulicy [m]
397,0

721,0

się

Przebieg
odc. od Al.
Królowej
Jadwigi do
ul. Wroniej
odcinek .od
ulicy
Kruszyńskiej
do ulicy
Okrzei
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UCHWAŁA Nr XLI/322/10
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U
z 2001r. 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; 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)
oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 249, poz.1825,

Nr 245, poz. 1775: z 2007 r. Nr 109, poz. 747: z 2008 r.
Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r.
Nr 56, poz.458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620)
w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2010 r.
(M.P. z 2010, Nr 76, poz. 960) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010 roku ogłoszoną
w
Komunikacie
Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku
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w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 roku (M.P. Nr 76, poz. 960)
z kwoty 37,64 zł za 1 kwintal do kwoty 33,60 zł za 1
kwintal.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/231/09 Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października
2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (Dz. Urz.
Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2009r. Nr 125,
poz.2104).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie do
obliczenia podatku rolnego za 2011 rok.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Hentrich
2533
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