DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2010 r.
TREŚĆ:
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Nr 194

UCHWAŁY
nr XLIV/233/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi
Dęby-Dobre do kategorii dróg gminnych

10279

nr XLVI/253/2010 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

10279

nr XXXVII/245/2010 Rady Gminy Osięciny z dnia 15 października 2010 r. w sprawie
nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach

10281

nr XXXVII/298/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Kamieniu Krajeńskim oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.

10283

nr XXXVII/300/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 4 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2011 r.

10285

nr XXXVII/187/10 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

10285

nr XXXVII/190/2010 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od podatku

10293

nr XXXVII/191/2010 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 r. oraz zwolnień
w podatku od środków transportowych

10294

nr XLII/274/10 Rady Gminy Bobrowo z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bobrowo i jej jednostkom
podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną

10297

2624

–

nr XXIV/188/10 Rady Gminy Topólka z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2011

10299

2625

–

nr XXIV/189/10 Rady Gminy Topólka z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie podatku
leśnego na rok 2011

10300

nr XXXI/402/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2011 r.

10301

2626

–
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nr XXXI/403/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
w 2011 r.

10303

nr XL/204/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

10306

nr Xl/205/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych

10306

nr XL/206/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia ceny
żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

10308

2631

–

nr XLVII/272/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

10309

2632

–

nr XLVII/273/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości

10311

nr XLVII/274/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010r., przyjętej jako
podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2011 r.

10312

nr XLVII/275/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie opłaty
targowej

10312

nr XXXI/31/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu
grudziądzkiego na rok 2011

10313

2633

2634
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–

–

–

POROZUMIENIE
2636

–

aneks z dnia 15 listopada 2010 r. do porozumienia z dnia 3 sierpnia 2010 r. pomiędzy
Wojewodą
Kujawsko-Pomorskim
a Prezydentem Miasta
Bydgoszczy
sprawie
zabezpieczenia niezbędnych warunków organizacyjno-technicznych do zorganizowania
i docelowego uruchomienia centrum powiadamiania ratunkowego w Bydgoszczy
Wojewoda powierza, a Miasto przyjmuje do realizacji zadanie polegające na adaptacji
pomieszczeń i systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa
w Bydgoszczy, przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek „C” w zakresie wymaganym dla
centrum powiadamiania ratunkowego

10315

INFORMACJA
2637

–

ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie operatu
ewidencji gruntów i budynków

10316
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UCHWAŁA Nr XLIV/233/2010
RADY GMINY DOBRE
z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie zaliczenia drogi Dęby-Dobre do kategorii dróg gminnych
zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Radziejowie,
Rada Gminy uchwala, co następuje:

Na podstawie oraz art. 18 ust. 2 pkt 13 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 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 i 106, poz. 675) oraz
art. 7 w związku z art. 10 ust, 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 19,
poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz.1381; z 2008 r.
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505;
z 2009 r. Nr 19, poz. 101 i poz. 100, Nr 86, poz. 720
i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz.675), po

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych, drogę
ujętą w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dobre.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Depta

Załącznik
do uchwały nr XLIV/233/2010
Rady Gminy Dobre
z dnia 16 września 2010 r.
Wykaz dróg
gminnych.
1.

zaliczonych

do

kategorii

dróg

Dęby - Dobre

2616
2616

UCHWAŁA Nr XLVI/253/2010
RADY POWIATU w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 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. z 2003 r. Nr 96
poz. 873 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin konsultacji
z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego o wolontariacie.

§ 2. Regulamin konsultacji z radami działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego o wolontariacie
stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 5. W zależności od potrzeb ogłoszenie
o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone
w prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady
Henryk Dąbrowski

§ 6. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
powinno określać:
1) cel konsultacji;
2) przedmiot konsultacji;
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
4) formę konsultacji.

1) Zmiany 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 i Nr 106, poz. 675.
2) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r., Nr 64
poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r., Nr 155
poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104,
z 2006 r. Nr 94 poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28,
poz. 146.

załącznik do
uchwały nr XXVLI/253/2010
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 września 2010 r.
Regulamin
konsultacji z radą działalności pożytku publicznego,
organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 1. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji
pozarządowych i podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej
organizacjami pozarządowymi;
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami
pozarządowymi;
3) projekty aktów normatywnych, w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji
pozarządowych i projekty aktów normatywnych
dotyczących sfery zadań publicznych, określonych
w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
§ 2. W konsultacjach mogą uczestniczyć rada
działalności pożytku publicznego i organizacje
pozarządowe
działające
na
terenie
Powiatu
Sępoleńskiego, w zakresie określonym w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 7. Konsultacje mogą być prowadzone w co
najmniej jednej z podanych form:
1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarządowych;
2) spotkania
dotyczące
wybranych
dziedzin
współpracy;
3) forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej
Powiatu;
4) zamieszczenie
dokumentu
podlegającego
konsultacjom na stronie internetowej Powiatu
Sępoleńskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń wraz z formularzem
umożliwiającym
zajęcie
stanowiska
przez
uprawnione podmioty.
§ 8. Z otwartego spotkania z przedstawicielami
organizacji pozarządowych sporządza się protokół,
którego załącznikiem jest lista obecności uczestników
spotkania.
§ 9. Dopuszczalne
są
także
inne
formy,
zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa
w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające
użycie nowoczesnych technik informatycznych.
§ 10. Wyboru formy konsultacji, w zależności od
przedmiotu konsultacji, dokonuje Zarząd Powiatu.
§ 11. Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji.
§ 12. Opinie rady działalności pożytku publicznego
i uwagi organizacji pozarządowych, kierowane są do
wyznaczonego przez Zarząd Powiatu Wydziału lub
jednostki organizacyjnej Powiatu w zależności od
przedmiotu konsultacji, w formie pisemnej również za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

prowadzone

§ 13. W przypadku konsultacji przeprowadzonych
z radą działalności pożytku publicznego, termin
wyrażenia przez nią opinii nie może być dłuższy niż
14 dni od dnia doręczenia jej projektu uchwały lub aktu
prawa miejscowego. Nieprzedstawienie opinii w tym
terminie oznacza rezygnację z jej wyrażenia.

§ 4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest
zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Powiatu Sępoleńskiego oraz na
tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego.

§ 14. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie
zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem
właściwego merytorycznie Wydziału lub jednostki
organizacyjnej Powiatu i przekazywane są Zarządowi
Powiatu celem zajęcia stanowiska.

§ 3. Konsultacje są obligatoryjnie
z inicjatywy Zarządu Powiatu.
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§ 15. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz
Powiatu.
§ 16. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez
względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone
w sposób przedstawiony w Regulaminie.
2616

2617
2617

UCHWAŁA Nr XXXVII/245/2010
RADY GMINY OSIĘCINY
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. 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; nr 102 poz 1055,
nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz 1441; z 2006 r.
nr 17 poz. 128, nr 175 poz. 1457, 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; z 2009 r. nr 223,
poz. 1458, nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
nr 28, poz. 142, poz. 146,) oraz art. 13, ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r.
nr 13 poz. 123; 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., poz. 874, 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; z 2009 r. nr 62, poz. 504) uchwala się
co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Kultury
w Osięcinach stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osięciny.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/129/92 Rady
Gminy Osięciny z dnia 3 lipca 1992 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Błaszczyk

Załącznik
do uchwały nr XXXVII/245/2010
Rady Gminy Osięciny
z dnia 15 października 2010 r.
Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach zwany
dalej „GOK” jest samorządową instytucją kultury
działającą 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 z późn.
zm.);
2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.);
3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).

4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm);
5. niniejszego Statutu.
§ 2.1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem
Gminnego Ośrodka Kultury sprawuje Wójt Gminy
Osięciny. Gminny Ośrodek Kultury jest wpisany do
rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
organizatora, którym jest gmina Osięciny, posiada
osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę
finansową.
2. Siedzibą
Gminnego
Ośrodka
Kultury
w Osięcinach jest lokal przy ulicy I Armii Wojska
Polskiego nr 21.
3. Gminny Ośrodek Kultury używa pieczęci
podłużnej o następującej treści: Gminny Ośrodek
Kultury w Osięcinach, ul. 1 Armii Wojska Polskiego
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świadczyć usługi gastronomiczne, turystyczne,
prowadzić działalność gospodarczą – kawiarnia.

Rozdział 2
Cel i przedmiot działania

Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja

§ 3.1. Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania
w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania
kultury.
2. Gminny
Ośrodek
Kultury
prowadzi
wielokierunkową działalność wynikającą z potrzeb
środowiska na podstawie własnego społecznie
akceptowanego programu.
3. Inicjowanie i podejmowanie współpracy z za
granicą w zakresie promocji kultury.

§ 7.1. Gminnym Ośrodkiem Kultury zarządza
i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt.
3. Dyrektor GOK przedstawia do zaopiniowania
Wójtowi Gminy program działania i regulamin
organizacyjny.
4. Dyrektor GOK prowadzi samodzielną politykę
kadrową.

§ 4.1. Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka
Kultury należy między innymi:
• rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb
oraz zainteresowań kulturalnych,
• przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości
kulturalnych,
• kształcenie wzorów aktywnego uczestnictwa
w kulturze,
• współpraca
z
instytucjami
oświatowymi,
kulturalnymi, stowarzyszeniami i fundacjami.
§ 5.1. Zadania statutowe Gminny Ośrodek Kultury
realizuje przede wszystkim przez organizowanie:
• imprez kulturalnych,
• imprez sportowo-rekreacyjnych,
• zespołowego uczestnictwa w kulturze,
• stałych kół zainteresowań oraz zespołów
artystycznych,
• różnorodnych form edukacji kulturalnej,
• różnorodnych form indywidualnej aktywności
kulturalnej.
§ 6.1. Gminny Ośrodek Kultury może na zasadach
określonych w odrębnych przepisach realizować
dodatkowe zadania a w szczególności:
• organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty,
wypożyczanie książek i dzieł sztuki,
• prowadzić naukę języków obcych,
• prowadzić
impresariat
artystyczny
i sponsoring,
• organizować imprezy rozrywkowe, rekreacyjnosportowe, turystyczne,
• prowadzić działalność wydawniczą,
• świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne,
fotograficzne, plastyczne i filmowe,
• świadczyć usługi w zakresie wypożyczania sprzętu,
kostiumów, rekwizytów i innych,
• prowadzić
sprzedaż
giełdową,
komisową,
antykwaryczną, dzieł sztuki i artykułów użytku
kulturalnego,
• prowadzić ogniska artystyczne,
• prowadzić zespoły, kółka teatralne, warsztaty
muzyczno taneczne i teatralne,
• realizować imprezy zlecone (okolicznościowe,
rodzinne, obrzędowe i inne),
• świadczyć usługi w zakresie wynajmu lokalu,

Rozdział 4
Majątek i finanse
§ 8.1. Gminny Ośrodek Kultury samodzielnie
gospodaruje przekazaną i nabytą częścią mienia.
2. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury jest
finansowana ze środków przekazanych przez
organizatora – dotacja, ze środków własnych oraz
innych źródeł. Źródłami środków finansowych mogą
być także:
a) dotacje z budżetu Powiatu, Województwa,
Ministerstwa Kultury;
b) środki z funduszy krajowych i zagranicznych,
darowizn, spadków, zapisów i innych wpływów.
§ 9.1. Gminny Ośrodek Kultury samodzielnie
prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej w ramach posiadanych
środków, mając na uwadze ich efektywne
wykorzystanie.
2. Księgowa w ramach kompetencji określonych
w regulaminie organizacyjnym ponosi pełną
odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki
swoich działań.
3. Nadzór nad finansami GOK sprawuje dyrektor.
§ 10.1. Działalność GOK jest finansowana z dotacji
organizatora, który zapewnia instytucji kultury środki
niezbędne do prowadzenia działalności oraz do
utrzymania obiektów, w których ta działalność jest
prowadzona, innych dotacji, wpływów z prowadzonej
działalności statutowej i gospodarczej, środków
otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz
innych źródeł dozwolonych prawem.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej
mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania
działalności statutowej GOK.
3. Działalność gospodarcza prowadzona jest na
podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa.
§ 11.1. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest
roczny plan finansowy, sporządzony przez Dyrektora
z uwzględnieniem wysokości rocznej dotacji
i zatwierdzony przez Wójta Gminy.
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2. Plan finansowy zawiera plan dochodów,
przychodów, plan wydatków i plan kosztów.
3. Szczegółowe
zasady
prowadzenia
rachunkowości i gospodarki finansowej określają
przepisy Ustawy o rachunkowości i o finansach
publicznych.
4. Roczne
sprawozdanie
z
działalności
merytoryczno-finansowej
GOK
przedkłada
się
organizatorowi.

2. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie
właściwym dla jego ustalenia.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 15. Gminny Ośrodek Kultury używa pieczęci
podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem
siedziby.

§ 13. Likwidacja instytucji kultury zwanej dalej
Gminnym Ośrodkiem Kultury następuje na podstawie
uchwały Rady Gminy.
§ 14. W sprawach nieujętych w Statucie mają
zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12.1. Statut uchwala organizator.
2617
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UCHWAŁA Nr XXXVII/298/2010
RADY MIEJSKIEJ w KAMIENIU KRAJEŃSKIM
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kamieniu
Krajeńskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 15, art. 40,
art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 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 i poz. 146,
Nr 106 poz. 675) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493, z 2009 r. Nr 206
poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146 i Nr 125
poz. 842) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Kamieniu Krajeńskim oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Warylak

Załącznik
do uchwały nr XXXVII/298/2010
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 4 listopada 2010 r.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Kamieniu
Krajeńskim oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania

3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest
integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli
różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Rozdział 2
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu

1. Gmina
podejmuje
działania
na
rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi
organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Zespół działa na podstawie porozumień
zawartych między Burmistrzem a podmiotami
działającymi na rzecz rodziny.

1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą
przedstawiciele:
a) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w
Kamieniu
Krajeńskim,
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b) Miejsko-Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Kamieniu Krajeńskim,
c) Szkół z terenu gminy Kamień Krajeński,
d) Miejsko-Gminnej
Samodzielnej
Przychodni
w Kamieniu Krajeńskim,
e) Kościołów,
f) Posterunku Policji,
g) Komendy Powiatowej Policji,
h) Organizacji pozarządowych działających na terenie
gminy,
i) Zespołu Kuratorskiej Służby sądowej sądu
Rejonowego w Tucholi.
2. Powoływanie i odwoływanie członków:
a) przedstawiciele poszczególnych instytucji /jednostek
zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące
instytucjami/ jednostkami,
b) skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie
ustalony zarządzeniem Burmistrza Kamienia
Krajeńskiego
powołującym
Zespół
Interdyscyplinarny,
c) każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed
udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne
oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich
informacji i danych uzyskanych przy realizacji
zadań w ramach pracy w zespole,
d) członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać
odwołany w trybie natychmiastowym mocą
zarządzenia Burmistrza Kamienia Krajeńskiego,
w
przypadku
uzasadnionego
podejrzenia
o naruszenie zasad poufności danych i informacji
uzyskanych w ramach działania w Zespole
Interdyscyplinarnym.
3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego
Zespołu Interdyscyplinarnego:
a) przewodniczący
Zespołu
Interdyscyplinarnego
zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu,
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 2/3 składu zespołu,
b) o
wyborze
przewodniczącego
Zespołu
Interdyscyplinarnego
zostaje
pisemnie
powiadomiony Burmistrz Kamienia Krajeńskiego,
c) na zasadach określonych w podpunktach a i b
wybiera się zastępcę przewodniczącego zespołu
wykonującego zadania przewodniczącego w czasie
jego nieobecności,
d) przewodniczący/zastępca przewodniczącego może
zostać odwołany na podstawie uzasadnionego
pisemnie wniosku któregokolwiek z członków
zespołu interdyscyplinarnego,
e) odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego,
zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 2/3 składu zespołu, pisemnej rezygnacji
przewodniczącego/zastępcy przewodniczącego lub
uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza
Kamienia Krajeńskiego,
f) odwołanie
przewodniczącego/zastępcy
przewodniczącego
skutkuje
koniecznością
powołania nowego przewodniczącego/zastępcy
przewodniczącego, zgodnie z zapisami podpunktu a.
2618
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Rozdział 3
Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Zespół
Interdyscyplinarny
wykonuje
w szczególności zadania określone w art. 9b ust. 2
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
poprzez prowadzenie następujących działań:
a) diagnozowanie problemu i ustalanie strategii
pomocowych,
b) podział ról i działań,
c) ocena i weryfikacja dotychczasowych działań,
d) podejmowanie działań w środowisku dotkniętym
przemocą,
e) rozpowszechnianie informacji o instytucjach
i osobach oraz możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym,
f) monitorowanie rodzin dotkniętych przemocą,
g) prowadzenie dokumentacji Zespołu,
h) opracowanie i realizacja gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Rozdział 4
Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Zespół Interdyscyplinarny działa przy MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu
Krajeńskim, który zapewnia obsługę organizacyjnotechniczną.
2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
grupy robocze wykonują zadania w ramach
obowiązków służbowych lub zawodowych.
3. Zakres zadań realizowanych przez członków
zostanie ujęty w porozumieniach zawartych pomiędzy
Burmistrzem a instytucjami / jednostkami.
4. Z każdego spotkania zostaje sporządzony
protokół zawierający m.in.: listę obecności, tematykę
omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne,
opis działań do podjęcia.
5. Spotkania organizowane są w siedzibie MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach
jego pracy. Dopuszcza się możliwość organizacji
spotkań na terenie innych instytucji lub organizacji
zaangażowanych w działalność Zespołu.
6. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności
od potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
7. Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną,
mailową lub telefoniczną.
8. Uczestnictwo
w
spotkaniach
Zespołu
Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
W
sprawach
nieuregulowanych
niniejszym
załącznikiem zastosowanie mają przepisy ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
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UCHWAŁA Nr XXXVII/300/2010
RADY MIEJSKIEJ w KAMIENIU KRAJEŃSKIM
z dnia 4 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
których stawka wynosi – 6,30 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej. "

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271
i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 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 i poz. 146, Nr 106
poz. 675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613), uchwala się, co następuje:

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Warylak
1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20-07-1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/287/2010 Rady
Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września
2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2011 rok (Dz.Urz. Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2010 r.
Nr 154, poz. 1913) § 1 pkt 2 lit. „e” otrzymuje
brzmienie:
„e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 4,12 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
z zastrzeżeniem: budynków letniskowych dla
2619
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UCHWAŁA Nr XXXVII/187/10
RADY GMINY ŚWIECIE nad OSĄ
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. nr 162, poz. 1568; z późn. zm.) w związku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustanawia się:
1) warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków;
2) rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we
wniosku o dotację,

3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji
4) postanowienia, jakie winna zawierać umowa
o udzielenie dotacji,
5) zasady rozliczania dotacji, kontroli rozliczenia
i zwrotu dotacji do budżetu Gminy Świecie nad Osą,
6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania
informacji o udzielonych dotacjach.
2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących
zabytków lub czynności z nimi związanych określają
przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162,
poz.1568; z późn. zm.) oraz rozporządzeń wydanych na
podstawie tej ustawy.
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3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku –
należy przez to rozumieć prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków,
2) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot,
któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą
na prace lub roboty budowlane przy zabytku
przyznano dotację z budżetu Gminy Świecie nad
Osą,
3) środkach publicznych – należy przez to rozumieć
publiczne środki finansowe określone przepisami
o finansach publicznych.
§ 2.1. Z budżetu Gminy Świecie nad Osą mogą być
udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac, robót
budowlanych przy zabytku oraz na sfinansowanie
zakupu materiałów do przeprowadzenia takiego
remontu, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące
kryteria:
1) znajduje się na stałe na obszarze Gminy Świecie nad
Osą,
2) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne
lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Świecie nad
Osą
2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy
zabytku może finansować nakłady obejmujące:
1) sporządzenie
ekspertyz
technicznych
i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie
badań
konserwatorskich,
architektonicznych lub archeologicznych,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich
i restauratorskich,
5) wykonanie
projektu
budowlanego
zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji
wnętrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji
zabytku,
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych
zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym
dla zachowania tego zabytku,
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin
architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie,
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego
zabytku kolorystyki
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku,
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym
ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi,
więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur
spustowych,
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach
drewnianych lub w zabytkach, które posiadają
oryginalne, wykonane z drewna części składowe
i przynależności,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury
obronnej
oraz
zabytków
archeologicznych
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
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15) działania
zmierzające
do
wyeksponowania
istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego
układu parku lub ogrodu,
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych,
niezbędnych do wykonania prac i robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,
o których mowa w pkt 7-15,
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz
przeciwpożarowej i odgromowej.
§ 3.1. O dotację może się ubiegać każdy podmiot
będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także
podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny
wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego
prawa rzeczowego, trwałego zarządu, albo stosunku
zobowiązaniowego z uwzględnienie zapisu § 2 ust. 1.
2. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie
prac lub robót budowlanych przy zabytku, które
wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia
wniosku o udzielenie dotacji, albo w roku złożenia
wniosku i w roku następnym.
3. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale
wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma
wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych
przy więcej niż jednym zabytku
§ 4.1. Dotacja z budżetu Gminy Świecie nad Osą na
wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym
i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości
do 50% ogółu nakładów na te prace lub roboty.
2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość
historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga
przeprowadzenia
złożonych
pod
względem
technologicznym
prac
konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy
sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót
budowlanych przy zabytku - dotacja może być
udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych
na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.
3. W przypadku, gdy beneficjent na prace lub
roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne
środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu
Gminy Świecie nad Osą wraz z kwotami przyznanych
na ten cel innych środków publicznych nie może
przekraczać 100 % nakładów koniecznych na
wykonanie tych prac lub robót.
§ 5.1. We wniosku o przyznanie dotacji należy
wskazać:
1) imię,
nazwisko,
miejsce
zamieszkania
wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę
wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną
2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków,
3) dokument
potwierdzający
tytuł
prawny
wnioskodawcy do władania zabytkiem,
4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków
zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót
budowlanych przy zabytku jeżeli taka jest
wymagalna oraz projekt i pozwolenie na budowę,
gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych
przy zabytku objętym pozwoleniem lub program
prac, gdy wniosek dotyczy innych prac,
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5) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany terminy
jej przekazania,
6) zakres prac lub robót budowlanych, które mają być
objęte dotacją,
7) termin zakończenia prac objętych wnioskiem,
8) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub
robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich
finansowania,
9) informację o środkach publicznych przyznanych
z innych źródeł na te same prace lub roboty
budowlane przy zabytku oraz informację
o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych
podmiotów.
2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
3. W przypadku, gdy wnioskodawca jest
przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien
dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej
przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie
i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2007 r.
nr 59, poz.404).
4. Udzielnie dotacji na prace lub roboty budowlane
podmiotu z ust. 3 dokonywane jest zgodnie
z przepisami niniejszej uchwały wraz z dochowaniem
zasad określonych w przepisach prawa regulujących
udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
§ 6. Wnioski o dotację kierowane są do Wójta
Gminy Świecie nad Osą.
§ 7.1. Dotację przyznaje Rada Gminy Świecie nad
Osą w uchwale określającej:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,
2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie
zabytkowym, na wykonanie których przyznano
dotację,
3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym,
a w przypadku z ust. 3 kwotę do przekazania w roku
następnym.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przy ustalaniu wysokości
przyznawanych dotacji Rada Gminy Świecie nad Osą
uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie
Gminy Świecie nad Osą.
3. Przyznając dotację Rada Gminy Świecie nad Osą
może postanowić, że część kwoty dotacji, nie więcej niż
50%, zostanie przekazana beneficjentowi ze środków
budżetu roku następnego.
§ 8.1. Uwzględniając uchwałę z § 7 oraz dane
z wniosku o dotację, Wójt Gminy Świecie nad Osą
podpisuje z beneficjentem umowę określającą
w szczególności:
1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku
i termin ich wykonania,
2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które
w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione
od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub
robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków,
3) zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania
informacji o wysokości środków publicznych na

4)

5)

6)
7)

8)
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prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych
źródeł,
zobowiązanie się beneficjenta do stosowania takich
zasad
obiegu
i
opisywania
dokumentów
finansowych,
aby
oryginały
dokumentów
świadczących
o
dokonaniu
wydatków
sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej
dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę
potwierdzającą ten fakt,
zobowiązanie się beneficjenta do poddania się
kontroli przeprowadzanej przez Gminę Świecie nad
Osą w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania
prac lub robót budowlanych,
sposób i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji,
warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej
dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem,
pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej
skarbowej beneficjenta i odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy
wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji.

§ 9.1. Kontrola, o której mowa w § 8 pkt 2 i 5
przeprowadzana jest przez osoby upoważnione przez
Wójta Gminy Świecie nad Osą i polega na:
1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji
celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania
pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą
umową (kontrola formalno-merytoryczna),
2) sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją
dotowanego zadania (w szczególności znajdujących
się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów
finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami
prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola
formalno-rachunkowa).
2. Kontrolę można przeprowadzać w ciągu 3 lat od
rozliczenia dotacji.
§ 10.1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent
w sposób i w terminach określonych w umowie składa
sprawozdania z wykonania prac lub robót budowlanych
Wójtowi Gminy Świecie nad Osą.
2. Sprawozdanie z ust. 1 określa:
1) całkowity
koszt
zadania
w
okresie
sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych
środków publicznych,
2) zestawienie
rachunków
dołączanych
do
sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze
wskazaniem numeru księgowego, daty wystawienia
rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz
z określeniem wysokości środków z dotacji
finansujących dany rachunek.
3. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej
dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Do sprawozdania dołącza się oświadczenie
o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym
wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233
Kodeksu karnego.
5. Beneficjent rozliczając dotację winien na
wezwanie Wójta Gminy uzupełnić brakujące
dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji.
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§ 11. W przypadku częściowego lub całkowitego
niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących
po stronie beneficjenta, niewykorzystana część
przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do
budżetu Gminy Świecie nad Osą na zasadach
określonych w umowie.
§ 12.1. Wójt
prowadzi
zestawienie
danych
o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy
uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty
budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych
przez Radę Gminy Świecie nad Osą.
2. Zestawienie danych z ust. 1 dla każdej udzielonej
dotacji winno zawierać
1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego
położenia lub przechowywania,
2) imię, nazwisko miejsce zamieszkania i adres osoby
albo nazwę, siedzibę i adres jednostki
organizacyjnej, której przyznano dotację,
3) kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji z § 7,
4) kserokopię umowy o dotację,
5) informacje o wysokości środków przekazanych
beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty
wypłaconej dotacji,
6) informacje przekazane Gminie Świecie nad Osą
przez inne organy zobowiązane do udzielania
informacji o dotacjach na prace lub roboty
budowlane przy danym zabytku,
7) adnotacje o podaniu informacji z ust. 3 do publicznej
wiadomości oraz o okresie wywieszenia takiej
informacji na tablicy ogłoszeń.
3. Wójt niezwłocznie ogłasza na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Świecie nad Osą uchwałę o przyznaniu
dotacji z § 7. Uchwałę wywiesza się na okres
1 miesiąca.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Świecie nad Osą.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Witkowski
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UCHWAŁA Nr XXXVII/190/2010
RADY GMINY ŚWIECIE nad OSĄ
z dnia 5 listopada 2010 r.1)
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od podatku.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 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. 1
i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych2 (Dz.U z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.3) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości na 2011 r.:
1. Od gruntów:
a) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów - 0,58 zł od
1 m2 pow. uż.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,85 zł od 1 ha
pow.

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,22 zł od 1 m2 pow. uż.
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 pow. uż.
b) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 14,75 zł od 1 m2 pow. uż.
c) zajętych na prowadzenie działalności gosp.
w zakresie obrotu kwalif. materiałem siewnym 9,13 zł od 1 m2 pow. uż.
d) zajętych na prowadzenie działalności gosp.
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,95 zł od 1 m2 pow. uż.
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
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publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 3,26 zł od 1 m2 pow. uż.
3. Od budowli - 2% wartości

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

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. piwnice i strychy jeżeli nie służą na cele
mieszkaniowe lub nie są związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej,
2. nieruchomości
i
ich
części
związane
z prowadzeniem działalności:
a) kulturalnej,
b) ochroną przeciw pożarową,
c) komunalną,
d) opieki społecznej.

Przewodniczący Rady
Jan Witkowski
1)Zmiany tekstu jednolitego 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, 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 18 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
2)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne
3)Zmiany tekstu jednolitego Ustawy z 2006r. Dz.U. Nr 220 poz. 1601,
Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251
poz. 1847;z 2008 r. Nr 93 poz. 585 i Nr 116 poz.730, z 2009 Nr 56
poz. 458 i Nr 223 poz. 1463 z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Świecie nad
Osą Nr XXX/144/09 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych
sołectwach.

2621

2622
2622

UCHWAŁA Nr XXXVII/191/2010
RADY GMINY ŚWIECIE nad OSĄ
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 r. oraz zwolnień w podatku od
środków transportowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 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. 10 ust. 1,
art.12 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych2 (Dz.U. z 2006 r.
Nr 121 poz.844 z późn. zm.3) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych na 2011 r.:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 386,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 642,00 zł
c) powyżej 9 ton - 771,00 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, przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony do 12 ton
- 896,00 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 zawieszenia pojazdu 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
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dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego: od 7 ton i poniżej 12 ton 771,00 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) od autobusów z zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 900,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.245,00 zł
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych, środki transportowe:
- używane dla celów bezpieczeństwa publicznego
i ochrony p. poż.,
- wykorzystywane do celów gospodarki komunalnej,
- używane
do
przewozu
dzieci
i
osób
niepełnosprawnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXX/145/09 z dnia
4 grudnia 2009 r. Rady Gminy Świecie nad Osą
w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych na rok 2010 oraz zwolnień w podatku
od środków transportowych.
§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Świeciu nad Osą i na tablicach ogłoszeń
w poszczególnych sołectwach.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 1
Przewodniczący Rady
Jan Witkowski
1 Zmiany tekstu jednolitego 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, 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 18 poz. 1111, Nr 223
poz.1458, z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28
poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675
2 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
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2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.
WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne
3 Zmiany tekstu jednolitego Ustawy z 2006 r. Dz.U. Nr 220 poz.1601,
Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.
1847;z 2008 r. Nr 93 poz.585 i Nr 116 poz.730, z 2009 Nr 56 poz.458
i Nr 223 poz. 1463 z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVII/191/2010
Wójta Gminy Świecie nad Osą
z dnia 5 listopada 2010 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY Ciągniki siodłowe
i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25
31

18
25
31

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3
Dwie osie
512,00
563,00
605,00
1521,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
921,00
951,00
990,00
2086,00
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Trzy osie
1342,00
1855,00

2103,00
2722,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVII/191/2010
Wójta Gminy Świecie nad Osą
z dnia 5 listopada 2010 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY Przyczepy i naczepy,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3
Jedna oś
266,00
307,00
348,00
Dwie osie
496,00
1240,00
1342,00
1444,00
Trzy osie
738,00
1017,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
512,00
563,00
611,00
614,00
1720,00
1745,00
1887,00
1028,00
1380,00
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UCHWAŁA Nr XLII/274/10
RADY GMINY BOBROWO
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bobrowo i jej jednostkom podległym oraz warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 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 106, poz.675) oraz art. 59
ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240,
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.

1020, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Bobrowo i jej jednostkom podległym, warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
§ 2.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym
należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny,
przypadające Gminie Bobrowo i jej jednostkom
podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być
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umarzane albo ich spłata może być odraczana lub
rozkładana na raty, na zasadach określonych
w niniejszej uchwale.
2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz
dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może
nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą
wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Od należności, której termin zapłaty odroczono
lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku, do upływu
terminów zapłaty określonych przez organ przyznający
ulgę.
4. Jeżeli dłużnik nie dokona wpłaty odroczonej
należności w wyznaczonym terminie bądź nie spłaci
w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych
przez organ przyznający ulgę, pozostała do spłaty
wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz
z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od
pierwotnego terminu zapłaty.
§ 3.1. Organ, na wniosek zobowiązanego, może
udzielać określonych w § 2 ust 1 ulg w spłacie
zobowiązań należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Bobrowo i jej
jednostkom podległym, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej; w przypadkach,
o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-4;
2) stanowią pomoc de minimis – zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.
UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.); w przypadkach,
o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5 oraz § 2 ust. 1
niniejszej uchwały;
3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie – zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007
z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
de minimis w sektorze produkcji rolnej (DZ.Urz. UE
L Nr 337 z 21.12.2007 r.); w przypadkach, o których
mowa w § 7 ust. 1 pkt 5 oraz § 2 ust. 1 niniejszej
uchwały.
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis jest zobowiązany do dostarczenia wraz
z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń pomocy de minimis, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie;
2) informacji
przedstawianych
przez
podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis określonych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 r., na formularzu stanowiącym załącznik do
w/w rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 53,
poz. 311);
3) sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych,
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
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ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53,
poz. 311).
3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis w rolnictwie jest zobowiązany do dostarczenia
wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis
w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających
go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości
pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie;
2) informacji
przedstawianych
przez
podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc
de mini mis w rolnictwie lub rybołówstwie, na
formularzu stanowiącym załącznik do w/w
rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
§ 4.1. Udzielenie ulg, o których mowa w § 2 i § 3,
następuje na wniosek dłużnika, który powinien zawierać
szczegółowe informacje dotyczące
wystąpienia
przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi.
2. W przypadku stwierdzenia, po dokonanej
weryfikacji wniosku, iż przedstawione dokumenty lub
podane informacje są niewystarczające i nie można na
ich podstawie ustalić istnienia lub nieistnienia
przesłanek do udzielenia ulgi, właściwy organ wzywa
dłużnika do ich uzupełnienia wyznaczając jednocześnie
dłużnikowi odpowiedni termin na ich uzupełnienie.
3. Nie uzupełnienie przez dłużnika wniosku
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.
§ 5.1. Przepisy § 2 - 4 stosuje się odpowiednio do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Bobrowo i jej
jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłat innych należności
ubocznych.
2. Umorzenie
należności
głównej
skutkuje
umorzeniem odsetek.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności
głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności
podlegają umorzeniu odsetki.
4. Umorzenie części należności może nastąpić po
uregulowaniu pozostałej kwoty.
§ 6. Przepisów § 2-§ 4 nie stosuje się do należności,
których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz
rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.
§ 7.1. Należności pieniężne mające charakter
cywilnoprawny, przypadające Gminie Bobrowo i jej
jednostkom podległym, mogą być umarzane z urzędu
w całości, jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo
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pozostawiła przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6.000,00 zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować
należność, a odpowiedzialność z tytułu należności
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa
w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
3. Przepisy § 7 ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do
umarzania z urzędu odsetek od należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Bobrowo i jej jednostkom podległym oraz do
umarzania z urzędu spłat innych należności ubocznych.
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§ 9. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu
spłaty całości lub części należności albo rozłożenie
płatności całości lub części należności na raty następuje,
w formie jednostronnego oświadczenia woli Wójta
Gminy Bobrowo na podstawie przepisów prawa
cywilnego.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bobrowo.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXVI/221/06 Rady
Gminy Bobrowo z dnia 20 października 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz
udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa, stanowiących wierzytelności
samorządowych jednostek organizacyjnych, a także
wskazania
organów
do
tego
uprawnionych
(Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Z 2006 r Nr 152, poz. 2198).
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Waldemar Jankowski

§ 8. Do umarzania, odraczania terminów lub
rozkładania na raty spłat należności, o których mowa
w niniejszej uchwale, uprawniony jest Wójt Gminy
Bobrowo.
2623
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UCHWAŁA Nr XXIV/188/10
RADY GMINY TOPÓLKA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2011.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40, ust. 1
i art. 41, ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zmiany; 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, Nr138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz.675) i art. 6 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, zmiany; Nr143, poz.1199, Nr191, poz. 1414,
Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz.1775, z 2007 r. Nr109,
poz.747oraz z 2008 r. Nr116, poz.730 i Nr 237,
poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r.
Nr96, poz.620) w związku z Komunikatem Prezesa

Głównego
Urzędu
Statystycznego
z
dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P Nr76,
poz.960), RADA GMINY TOPÓLKA uchwala, co
następuje:
§ 1. Średnią cenę skupu żyta za trzy pierwsze
kwartały, określoną w komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r.
opublikowanym w M.P. Nr76, poz.960 obniża się
z kwoty 37,64zł za 1dt do kwoty 36zł za 1 dt, która
stanowi podstawę obliczania podatku rolnego od 1 ha
przeliczeniowego
oraz
pozostałych
gruntów
użytkowanych rolniczo nie wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2011 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty i w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Przewodniczący
Rady Gminy
Maria Anna Jarzynowska
2624
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UCHWAŁA Nr XXIV/189 /10
RADY GMINY TOPÓLKA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie: podatku leśnego na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt8, art. 40, ust. 1
i art. 41, ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r.,
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28,
poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr106, poz.675)
i art. 4, ust 1 i 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682
zm: Nr 216, poz.1826, z 2005 r. Nr 164, po. 1365,
Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 249,
poz. 1825, Nr 245, poz. 1775) w związku
z
Komunikatem
Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej
według średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P.
Nr 78, poz.970), RADA GMINY TOPÓLKA uchwala,
co następuje:
§ 1. Średnią cenę sprzedaży drewna za trzy pierwsze
kwartały, określoną w komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r.
opublikowanym w M.P. Nr78, poz. 970 obniża się
z kwoty 154,65 zł za 1 m3 do kwoty 154,00zł za 1 m3,
która stanowi podstawę obliczania podatku leśnego na
terenie Gminy Topólka.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 3.1. Zarządza się pobór podatku leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa.
2. Ustala się, że rolę inkasenta będą pełnić sołtysi,
zgodnie z wykazem sołectw, który stanowi załącznik
Nr1 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się prowizję dla inkasentów – sołtysów
w wysokości 5% od przyjętych wpływów z podatku
leśnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2011 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty i w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Przewodniczący
Rady Gminy
Maria Anna Jarzynowska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/189/10
Rady Gminy Topólka
z dnia 09 listopada 2010 r.
w sprawie: podatku leśnego na rok 2011.
SOŁTYSI GMINY TOPÓLKA PO WYBORACH W 2007 r.
Lp. Imię i nazwisko sołtysa

Sołectwo w gminie Topólka

1. Józef Zuchniarek
2. Kazimierz Kontowicz
3. Grażyna Dziubińska
4. Karol Krzanowski
5. Piotr Lewiński
6. Alicja Kordylak
7. Zdzisław Głowacki
8. Józef Wieczorkowski
9. Halina Pawlak
10. Wojciech Błaszczyk
11. Henryk Kołecki
12. Edmund Dobiecki
13. Józef Lisiecki
14. Dorota Małkowska
15. Michał Okupnik
16. Arkadiusz Jąkalski
17. Sławomir Krygier
18. Małgorzata Michalak
19. Marek Maciejewski
20. Ryszard Kołowski
21. Józef Banasiak
22. Danuta Piekarska
23. Marian Pruczkowski
24. Wojciech Banasiak

Bielki
Borek
Chalno
Czamanin
Czamanin Kol.
Czamaninek
Galonki
Głuszynek
Kamieniec
Kamieńczyk
Kozjaty
Miłachówek
Orle
Paniewek
Paniewo
Sadłóg
Sadłużek
Sierakowy
Świerczynek
Świerczyn
Topólka
Torzewo
Wola Jurkowa
Znaniewo
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UCHWAŁA Nr XXXI/402/2010
RADY GMINY DOBRCZ
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 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 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 i 146, Nr 106, poz. 675)
i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2006,
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,

Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwała
się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dobrcz:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 18, 50 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,
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d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodków
wczasowych oraz domów wypoczynkowych
przez gospodarstwa pomocnicze utworzone
przez jednostki sfery finansów publicznych –
9,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) od pozostałych – 5,00 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej, z wyjątkiem:
- garaży, dla których stawka wynosi 6,00 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej
- budynków letniskowych, dla których stawka
wynosi 7,06 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego, dla których
stawka wynosi – 4,00 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej
2) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej przez ośrodki wczasowe oraz domy
wypoczynkowe prowadzone przez gospodarstwa
pomocnicze utworzone przez jednostki sfery
budżetowej - 0,27 zł od 1 m2 powierzchni,
c) pozostałych:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego, dla których
stawka wynosi 0,15 zł od 1 m2 powierzchni,
- pod drogami, dla których stawka wynosi
0,30 zł od 1 m2 powierzchni,
- inne niż w/wym, dla których stawka wynosi
0,29 zł. od 1 m2 powierzchni,
d) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od
1 ha powierzchni.
§ 2.1) Stawki
preferencyjne
podatku
od
nieruchomości, o których mowa w §1 pkt 1 lit. e oraz
pkt 3 lit. b. stanowią pomoc de minimis w rozumieniu
rozporządzenia
Komisji
Europejskiej
(WE)
Nr
1998/2006
w
sprawie
stosowania
art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz.Urz. UE
L Nr 379 z 29.12.2006 r.). Przedmiotową pomocą de
minimis jest różnica pomiędzy stawką podstawową
podatku, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. a a
stawkami preferencyjnymi.
2) Pomoc de minimis przewidziana w niniejszej
uchwale
może
być
udzielona
wyłącznie
przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej
pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszej
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uchwały, łącznie z wartością pomocy de minimis
uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych
formach i z różnych źródeł w bieżącym roku
podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach
kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej
równowartość 200.000 EUR brutto. W przeciwnym
wypadku zamiast stawek wskazanych w § 1 pkt 1 lit. e
oraz pkt 3 lit. b. stosuje się stawki podatku wskazane
w § 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. a.
3) Podmioty
korzystające
ze
stawek
preferencyjnych obowiązane są do złożenia wraz
z deklaracją na podatek od nieruchomości:
1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej
pomocy.
2. pozostałe
dokumenty
zgodnie
z
treścią
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie informacji przedstawionych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.
Nr 53, poz. 311).
§ 3.1) Zarządzić pobór podatku od nieruchomości
w drodze inkasa.
2) Jako inkasentów tych opłat wyznacza się
sołtysów poszczególnych sołectw.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała XXIV/282/2009 z dnia
19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości i innych opłat
lokalnych w 2009 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Nr 126,
poz. 2138).
§ 6. Uchwała wchodzi
w życie po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak
1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia
wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego
towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368
z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez
Rzeczypospolitą Polska członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiejwydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr XXXI/403/2010
RADY GMINY DOBRCZ
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 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 2002r. 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, 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. 8 i art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620),
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca

2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.
Nr 55, poz. 755), oraz obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2011 r. (M.P. Nr 75 poz. 950) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:

samochody ciężarowe wyprodukowane przed 1997 r. i bez katalizatorów
samochody ciężarowe wyprodukowane przed 1997 r. ale z katalizatorem lub
wyprodukowane w 1997 r. i później ale bez katalizatorów
samochody ciężarowe wyprodukowane w 1997 r. i później z katalizatorem

526,00 zł
474,00 zł
424,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
samochody ciężarowe wyprodukowane przed 1997 r. i bez katalizatorów
samochody ciężarowe wyprodukowane przed 1997 r. ale z katalizatorem lub
wyprodukowane w 1997 r. i później ale bez katalizatorów
samochody ciężarowe wyprodukowane w 1997 r. i później z katalizatorem

716,00 zł
642,00 zł
580,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej: 12 ton
samochody ciężarowe wyprodukowane przed 1997 r. i bez katalizatorów
samochody ciężarowe wyprodukowane przed 1997 r. ale z katalizatorem lub
wyprodukowane w 1997 r. i później ale bez katalizatorów
samochody ciężarowe wyprodukowane w 1997 r. i później z katalizatorem

750,00 zł
732,00 zł
660,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie
całkowitej:
DWIE OSIE
od 12 ton - mniej niż 15 ton
od 15 ton i powyżej
TRZY OSIE
od 12 ton - mniej niż 17 ton
od 17 ton - mniej niż 19 ton
od 19 ton - mniej niż 23 tony
od 23 ton i powyżej
CZTERY OSIE I WIECEJ
od 12 ton – mniej niż 27 ton
od 27 ton – mniej niż 29 ton

598,00 zł
694,00 zł
180,00 zł
312,00 zł
822,00 zł
1 262,00 zł
832,00 zł
11300,00
300,00 zł
zł
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2060,00 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
DWIE OSIE
od 12 ton – mniej niż 15 ton
od 15 ton i powyżej
TRZY OSIE
od 12 ton – mniej niż 17 ton
od 17 ton – mniej niż 19 ton
od 19 ton – mniej niż 23 tony
od 23 ton i powyżej
CZTERY OSIE I WIECEJ
od 12 ton – mniej niż 27 ton
od 27 ton – mniej niż 29 ton
od 29 ton i powyżej

876,00 zł
1 558,00 zł
310,00 zł
722,00 zł
1 262,00 zł
1 964,00 zł
1 300,00 zł
2 060,00 zł
2 834,00 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
ciągniki siodłowe i balastowe wyprodukowane przed 1997 r.
ciągniki siodłowe i balastowe wyprodukowane w 1997 r. i później

856,00 zł
770,00 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
DWIE OSIE
od 12 ton – mniej niż 25 ton
od 25 ton – mniej niż 31 ton
od 31 ton i powyżej
TRZY OSIE
od 12 ton – mniej niż 40 ton
od 40 ton i powyżej

934,00zł
1 524,00 zł
1 760,00 zł
1 552,00 zł
2 146,00 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:
DWIE OSIE
Od 12 ton – mniej niż 25 ton
od 25 ton – mniej niż 31 ton
od 31 ton i powyżej
TRZY OSIE
od 12 ton – mniej niż 40 ton
od 40 ton i powyżej

998,00 zł
1 570,00 zł
2 102,00 zł
2 146,00 zł
2 834,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton:
przyczepy i naczepy wyprodukowane przed 1997 r.
przyczepy i naczepy wyprodukowane w 1997 r. i później

186,00 zł
170,00 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 194

– 10305 –

Poz. 2627

JEDNA OŚ
od 12 ton i powyżej
DWIE OSIE
od 12 ton - mniej niż 28 ton
od 28 ton - mniej niż 33 ton
od 33 ton - mniej niż 38 ton
od 38 ton i powyżej
TRZY OSIE I WIĘCEJ
od 12 ton - mniej niż 38 ton
od 38 ton i powyżej

400,00 zł
266,00 zł
766,00 zł
1 060,00 zł
1 432,00 zł
842,00 zł
1 176,00 zł

9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
JEDNA OŚ
od 12 ton i powyżej
DWIE OSIE
od 12 ton - mniej niż 28 ton
od 28 ton - mniej niż 33 ton
od 33 ton - mniej niż 38 ton
od 38 ton i powyżej
TRZY OSIE I WIĘCEJ
od 12 ton - mniej niż 38 ton
od 38 ton i powyżej

702,00 zł
388,00 zł
1 060,00 zł
1 610,00 zł
2 118,00 zł
1 174,00 zł
1 594,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniej niż 30 miejsc:
wyprodukowane przed 1997 r. i bez katalizatorów
wyprodukowane
przed
1997 r.
z katalizatorem lub wyprodukowanych w 1997 r. i później ale bez katalizatorów
wyprodukowane w 1997 r. i później z katalizatorem

ale

636,00 zł
574,00 zł
514,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
wyprodukowane przed 1997 r. i bez katalizatorów
wyprodukowane
przed
1997 r.
z katalizatorem lub wyprodukowanych w 1997 r. i później ale bez katalizatorów
wyprodukowane w 1997 r. i później z katalizatorem

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych środki transportowe wykorzystywane
wyłącznie do potrzeb gospodarki komunalnej, oświaty,
zdrowia,
kultury,
ratownictwa
pożarowego
i drogowego, stanowiące własność gminy i jej jednostek
organizacyjnych.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/283/2009 Rady
Gminy Dobrcz, z dnia 19 listopada 2009 r., w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku w 2010 roku
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 126, poz. 2139).
2627

ale

1 246,00 zł
1 176,00 zł
1 060,00 zł

§ 5. Uchwała wchodzi
w życie po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak
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UCHWAŁA Nr XL/204/10
RADY GMINY ŚWIEKATOWO
z dnia 9 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
z dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 55, poz. 755), uchwala się,
co następuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 5, art. 6 ust. 12
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie
wysokości górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 roku (M.P.

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/200/10 Rady Gminy
Świekatowo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
wprowadza się następującą zmianę:
1) uchyla się § 2 ust. 2.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Stefan Łysek
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UCHWAŁA Nr XL/205/10
RADY GMINY ŚWIEKATOWO
z dnia 9 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 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i 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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art. 8, art. 10 ust. 1,
2, 3 oraz 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, Nr 96, poz. 620) Obwieszczenie
Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2011 r. (M. P. z dnia 25 października
2010 r. Nr 75, poz. 950) w związku z Obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie

wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z dnia 6 sierpnia
2010 r. Nr 55, poz. 755), uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 539 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 719 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 833 zł
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej:
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Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Poz. 2629

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

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

3
Dwie osie
617
617
617
652
Trzy osie
292
292
776
776
1.195
1.195
Cztery osie i więcej
811
1.232
1.863
1.863
1.863

3. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do użytkowania łącznie z naczepą lub
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 544 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 742 zł
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

4
899
899
899
1.391
744
744
1.195
1.195
1.753
1.753
1.220
1.220
1.839
2.727
2.727

c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 882 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do użytkowania z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej:

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
3
Dwie osie
1.220
1.571
1.571
1.657
Trzy osie
1.337
1.916

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 - 193 zł

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1.258
2.156
2.156
2.209
1.848
2.839

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
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Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Poz. 2629,2630

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3
Jedna oś
378
378
378
Dwie osie
247
723
1.002
1.355
Trzy osie
797
1.112

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
663
663
663
365
1.002
1.515
2.003
1.112
1.511

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 655 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.346 zł
§ 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Stefan Łysek

2630
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UCHWAŁA Nr XL/206/10
RADY GMINY ŚWIEKATOWO
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,
poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172,
poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, 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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 6 i 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 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, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r.
Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620) oraz
Komunikatu 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. z dnia 26 października 2010 r. Nr 76,
poz. 960), uchwala się, co następuje:
§ 1. Cena 1 kwintala żyta przyjmowana jako
podstawa obliczenia podatku rolnego w 2011 roku
wynosi 35,60 złotych.
§ 2.1. Zarządzić
pobór
podatku
rolnego
wyznaczając sołtysów gminy Świekatowo jako
inkasentów.
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2. Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości
6% od pobranej kwoty.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Stefan Łysek

2631
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UCHWAŁA Nr XLVII/272/2010
RADY MIEJSKIEJ w NOWEM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm. 1) art. 18 ust. 2
pkt 8, art.. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z późn. zm.2), Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz.755) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2011 roku (M.P. Nr, 75 poz. 950)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 607,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 851,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1092,00 zł;
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne z pneumatycznym:
a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 13 ton - 1337,00zł,
- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej
niż 14 ton - 1396,00zł
- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej
niż 15 ton - 1456,00zł,
- równej lub wyższej niż 15 ton - 1518,00 zł,
b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 17 ton - 1396,00 zł,
- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej
niż 19 ton - 1456,00 zł,

równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej
niż 21 ton - 1518,00 zł,
- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej
niż 23 ton - 1579,00 zł,
- równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej
niż 25 ton - 1759,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1820,00 zł,
c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej
masie całkowitej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 25 ton - 1820,00zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej
niż 27 ton - 1882,00 zł,
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej
niż 29 ton - 2026,00 zł,
- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej
niż 31 ton - 2124,00 zł,
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2306,00 zł;
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczne:
a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 13 ton - 1456,00 zł,
- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej
niż 14 ton - 1579,00 zł,
- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej
niż 15 ton - 1698,00 zł,
- równej lub wyższej niż 15 ton - 1820,00 zł,
b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 17 ton - 1579,00 zł,
- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej
niż 19 ton - 1639,00 zł,
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej
niż 21 ton - 1698,00 zł,
- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej
niż 23 ton - 1762,00 zł,
-
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równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej
niż 25 ton - 1844,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton - 2186,00 zł,
c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej
masie całkowitej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 25 ton - 2004,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej
niż 27 ton - 2124,00 zł,
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej
niż 29 ton - 2247,00 zł,
- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej
niż 31 ton - 2761,00 zł,
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2857,00 zł;
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 7 ton - 973,00zł,
b) od 7 ton i poniżej 12 ton - 1215,00zł;
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
z przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne
z pneumatycznym:
a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton - 1456,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż
25 ton - 1579,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż
31 ton - 1639,00 zł,
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1820,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
40 ton - 1944,00 zł,
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2306,00 zł;
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych niż pneumatyczne:
a) o liczbie osi – dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton - 1698,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż
25 ton - 1762,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż
31 ton - 1820,00 zł,
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2209,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
40 ton - 2078,00 zł,
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2857,00 zł;
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 prowadzona przez
podatnika podatku rolnego - 365,00 zł;
-

4)

5)

6)

7)
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8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne z pneumatycznym, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) o liczbie osi – jedna i dopuszczalnej masie
całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie
z pojazdem silnikowym:
- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż
18 ton - 424,00zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszą niż
25 ton - 484,00zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton - 610,00zł,
b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie
z pojazdem silnikowym:
- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż
28 ton - 547,00zł,
- równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszą niż
33 ton - 741,00 zł,
- równej lub wyższej niż 33 ton i mniejszą niż
38 ton - 1026,00 zł,
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1389,00 zł,
c) o liczbie osi – trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie
z pojazdem silnikowym:
- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż
38 ton - 911,00 zł,
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1137,00 zł;
9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczne,
z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
a) o liczbie osi – jedna i dopuszczalnej masie
całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie
z pojazdem silnikowym:
- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż
18 ton - 484,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszą niż
25 ton - 547,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton - 729,00 zł,
b) o liczbie osi – dwie i dopuszczalnej masie
całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie
z pojazdem silnikowym:
- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż
28 ton - 667,00 zł,
- równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszą niż
33 ton - 1031,00 zł
- równej lub wyższej niż 33 ton i mniejszą niż
38 ton - 1557,00 zł,
- równej lub wyższej niż 38 ton - 2051,00 zł,
c) o liczbie osi – trzy i dopuszczalnej masie
całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie
z pojazdem silnikowym:
- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż
38 ton - 1137,00 zł,
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1546,00 zł;
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 973,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1820,00zł .
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1)Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2010 r.
Nr 96, poz. 620.
2)Zmiany do 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 i Nr 167,
poz. 1759,z 2005 r. Nr 172, poz.1441, 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, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28,,
poz. 420 poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Nowem
Nr XXXVI/208/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.,
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Słomiński
2631
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UCHWAŁA Nr XLVII/273/2010
RADY MIEJSKIEJ w NOWEM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 5 ust. 1, 3 i 4, 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 z późn.
zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2)
i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52,
poz.742) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od
nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości
prawnej, w tym spółek nie posiadających osobowości
prawnej, w następujących wysokościach:
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) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 0,27 zł od 1 m² powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,63 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej -15,50 zł,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 7,31 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,

d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, tj.:
- garaży – 5,92 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
- budynków letniskowych nie związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej –
7,06 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- budynków
zajętych
na
prowadzenie
statutowej działalności przez jednostki
budżetowe – 5,27 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 5,47 zł od
1 m² powierzchni użytkowej,
- gospodarczych i innych pozostałych – 4,30 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub
leśna – 2% ich wartości.
§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Nowem
Nr XXXVI/209/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Słomiński
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz.620.
2)Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
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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 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i 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.
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UCHWAŁA Nr XLVII/274/2010
RADY MIEJSKIEJ w NOWEM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 r., przyjętej jako podstawa do
obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.
1)Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 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, Nr 237,poz.1655, z 2009 r. Nr 56,poz.458 oraz z 2010 r.
Nr 96,poz. 620.
2)Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, nr 138,
poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675.

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 z późn.zm.1), oraz art.18 ust. 2 pkt 8,
art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.2) i zgodnie z Komunikatem
Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 960) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta za pierwsze
trzy kwartały 2010 r., stanowiącą podstawę do
obliczenia podatku rolnego w 2011 r., z kwoty 37,64 zł
za 1dt żyta – do kwoty 35,60 zł.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Słomiński
2633
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UCHWAŁA Nr XLVII/275/2010
RADY MIEJSKIEJ w NOWEM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie opłaty targowej.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.1) oraz art.18 ust.2 pkt 8, art. 40,
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.
zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej
w następujących wysokościach:
1) za sprzedaż z samochodu osobowego - 29,80 zł;

2) za sprzedaż z samochodu ciężarowego - 39,00 zł;
3) za sprzedaż z małego stołu o powierzchni do 2 m2
ustawionego na targowisku przez gminę - 26,70 zł;
4) za sprzedaż z dużego stołu o powierzchni powyżej
2 m2 ustawionego na targowisku przez gminę 30,80 zł;
5) za sprzedaż z ziemi od 1 m2 zajętej powierzchni 9,20 zł;
6) za sprzedaż ze stałego stoiska od 1 m2 zajętego pod
stoisko - 4,10 zł;
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7) za sprzedaż płodów rolnych z wozu konnego,
ciągnika itp. - 13,30zł;
8) za sprzedaż z ręki, koszyka, wózka itp. - 3,10zł;
9) za sprzedaż z namiotu - 28,70zł.

Poz. 2634,2635

opłat targowych dwa razy w tygodniu, tj. w poniedziałki
i czwartki każdego tygodnia do kasy Urzędu Gminy
w Nowem.
§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Nowem
Nr XXXVI/212/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.,
w sprawie opłaty targowej.

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na
targowisku
miejskim
w
dniach
imprez
okolicznościowych (odpust, pokazy, kiermasze itp.)
oraz za sprzedaż w innych miejscach publicznych poza
targowiskiem miejskim za 1 m2 zajętej powierzchni 36,90 zł.

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

§ 3. Dzienna opłata targowa od jednej osoby
fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej
niemającej osobowości prawnej obliczona zgodnie z § 1
i 2 niniejszej uchwały, nie może przekroczyć górnej
granicy stawki kwotowej opłaty targowej ustalonej na
podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych przez Ministra
Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Słomiński
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620.
2)Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Nr 80 poz.717, Nr 162
poz. 1568; z 2004 roku: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167
poz. 1759; z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457;
z 2006 roku: Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku: Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008roku: Nr 180
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 roku: Nr 52 poz. 420, Nr 157
poz. 1241; z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675.

§ 4. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent Pani
Cecylia Majewska i Karolina Tórz. Wynagrodzenie
inkasenta wynosi 10% pobranych opłat, a w dniach
imprez okolicznościowych wynagrodzenie wynosi 15%
pobranych opłat. Inkasent dokonuje wpłat pobranych
2634
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UCHWAŁA Nr XXXI/31/2010
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu
grudziądzkiego na rok 2011
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z 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 i 146, Nr 106 poz. 675) i art. 94 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.
z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234,
poz. 1570, 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, Nr 107, poz. 679) po
zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów miast i gmin
z terenu powiatu grudziądzkiego i samorządu
aptekarskiego Rada Powiatu uchwala, co nastepuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych działających na terenie powiatu
grudziądzkiego na rok 2011 według załącznika do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Grudziądzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Wołoszyn

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 194

2635

– 10314 –

Poz. 2635

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 194

– 10315 –

Poz. 2636

2636
2636

ANEKS
z dnia 15 listopada 2010 r.
do porozumienia z dnia 3 sierpnia 2010 r.
pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Panem
Rafałem Bruskim, a Prezydentem Miasta Bydgoszczy
panem Konstantym Dombrowiczem
w sprawie zabezpieczenia niezbędnych warunków
organizacyjno-technicznych
do
zorganizowania
i docelowego uruchomienia centrum powiadamiania
ratunkowego w Bydgoszczy Wojewoda powierza,
a Miasto przyjmuje do realizacji zadanie polegające na
adaptacji pomieszczeń i systemów technicznych
Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa w Bydgoszczy,
przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek „C” w zakresie
wymaganym dla centrum powiadamiania ratunkowego.
§ 1. W związku ze zwiększeniem kosztów
inwestycji wskazanej w § 1 ust. 1 porozumienia z dnia
3 sierpnia 2010 r. wynikającym z konieczności zmiany
wykonawcy wyłonionego przez Miasto Bydgoszcz
w ramach przetargu publicznego do przeprowadzenia
czynności adaptacji pomieszczeń i systemów
technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa
w Bydgoszczy, przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek
„C”
w zakresie
wymaganym dla centrum
powiadamiania ratunkowego oraz wskazania przez
Wojewodę
Kujawsko-Pomorskiego
konieczności
zwiększenia liczby stanowisk operatorskich, strony
zgodnie oświadczają, iż:
§ 2 pkt 2 porozumienia z dnia 3 sierpnia 2010 r.
otrzymuje brzmienie:
„§ 2.2) Drugi etap realizacji zadania obejmujący
przeprowadzenie prac adaptacyjnych zgodnie
z przygotowaną i uzgodnioną dokumentacją
projektową
i
kosztorysem,
powinien
być
zakończony do dnia 30 grudnia 2010 r.
§ 4 porozumienia z dnia 3 sierpnia 2010 r. otrzymuje
brzmienie:
„§ 4.1. W celu realizacji zadania Wojewoda udzieli
Miastu dotacji w łącznej kwocie 800.000 zł brutto
(słownie: osiemset tysięcy złotych brutto).
2. Do dnia podpisania niniejszego aneksu
Wojewoda przekazał Miastu kwotę 500.000 zł brutto
(słownie: pięćset tysięcy złotych brutto).
3. Kwota 300.000 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy
złotych brutto) zostanie przekazana na rachunek
bankowy Miasta tj. Bank Pocztowy I Oddział
Bydgoszcz o numerze konta: 62 1320 1117 2040 0101
2000 0138 w terminie 7 dni od dnia podpisania
niniejszego aneksu.
§ 2. Strony zgodnie oświadczają, że punkt 1.b
w załączniku nr 1 do Porozumienia z dnia 3 sierpnia
2010 r. otrzymuje brzmienie:
„ – minimalna liczba stanowisk operatorskich – 12;
2637
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- w przypadku awarii stacji roboczej na stanowisku
operatora obsługa powinna zostać przejęta
automatycznie
przez
uprzednio
określone
stanowisko innego operatora; ”
§ 3. Wszelkie zmiany aneksu wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
aneksem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy o finansach publicznych.
§ 5. Aneks został sporządzony w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron oraz dwóch celem ogłoszenia.
§ 6. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 7. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania
i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 r.
WOJEWODA

MIASTO

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Prezydent Miasta
Rafał Bruski
Konstanty Dombrowicz
Skarbnik Miasta
Ambroży Pawlewski
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OGŁOSZENIE
STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 listopada 2010 r.
w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
Na podstawie art. 24 a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) informuję, że:
1) Projekty
operatów
opisowo-kartograficznych
dotyczących założenia ewidencji budynków i lokali
dla obrębów ewidencyjnych gminy Rojewo
z wyłączeniem obrębu Rojewo oraz dla obrębów
ewidencyjnych
gminy
Złotniki
Kujawskie
z wyłączeniem obrębu Złotniki Kujawskie były
wyłożone w dniach od 25 sierpnia 2010 r. do
14 września 2010 r. do wglądu osób ujawnionych
w ewidencji gruntów, a ogłoszenie o terminie
wyłożenia zostało zamieszczone w prasie o zasięgu
krajowym.
2) Projekty operatów zostały przyjęte do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego i stały się
operatami opisowo-kartograficznymi ewidencji
gruntów i budynków.
3) Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione

w operacie opisowo-kartograficznym, może
w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych
danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów
starosta rozstrzygnie w drodze stosownej decyzji.
4) Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od daty
ogłoszenia niniejszej informacji traktowane będą jak
wnioski o zmianę danych objętych ewidencją
gruntów i budynków.
Starosta
Tadeusz Majewski
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