DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
2729

2730

2731

2732

–

–

–

–

Nr 200

UCHWAŁY
nr XXXVIII/262/10 Rady Gminy Rypin z dnia 19 października 2010 r. w sprawie stawek
podatku od nieruchomości na 2011 r.

10532

nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy Rypin z dnia 19 października 2010 r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych na 2011 r.

10533

nr XXXVIII/264/10 Rady Gminy Rypin z dnia 19 października 2010 r. w sprawie stawki
opłaty od posiadania psów na 2011 r.

10534

nr XXXVIII/265/10 Rady Gminy Rypin z dnia 19 października 2010 r. w sprawie ustalenia
stawki opłaty targowej na 2011 r.

10535

2733

–

nr XXXIX/268/10 Rady Gminy Rypin z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie podatku rolnego
na 2011 r.

10536

2734

–

nr XXXIX/269/10 Rady Gminy Rypin z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie podatku leśnego
na 2011 r.

10536

nr XXXIX/192/10 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

10537

nr XXXIX/193/10 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok i zwolnień w tym
podatku

10538

nr XXXIX/194/10 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie

10541

nr XXXIX/201/10 Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia
regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" przy
Zespole Szkół w Radomicach

10542

nr VIII/39/10 Rady Gminy Unisław z dnia 29 października 2010 r. sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

10544

nr XLII/276/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia
warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu
podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

10545

nr XLIV/259/10 Rady Gminy Choceń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie
wprowadzenia ulgi w podatku rolnym

10548

nr XLIV/260/10 Rady Gminy Choceń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
o obniżeniu ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego oraz wzorów formularzy

10548
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nr XLIV/261/10 Rady Gminy Choceń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie
zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy
stosowanych w podatku od nieruchomości

10549

nr XLIV/262/10 Rady Gminy Choceń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia
stawki opłaty od posiadania psów

10550

nr XXIV/263/10 Rady Gminy Choceń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

10550

nr XLIV/264/10 Rady Gminy Choceń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

10553

nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia
cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy Radziejów

10555

2748

–

nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów.

10555

2749

–

nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości

10556

nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie opłaty
targowej

10556

nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Radziejów

10557

nr XXVIII/180/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie:
określenia stawek podatku od środków transportowych

10558
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POROZUMIENIA
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2754
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–

–

–

nr TD.II.0116-153/10 z dnia 27 września 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa
Kujawsk0-Pomorskiego a Zarządem Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie
dokonania rozbudowy i przebudowy części drogowego układu komunikacyjnego
w Więcborku w obrębie ulic: Gdańskiej (droga wojewódzka Nr 241 relacji TucholaRogoźno), I Armii Wojska Polskiego (droga powiatowa Nr 1133 C relacji WięcborkWielowicz), Krótkiej (droga gminna Nr 020714 C) i Starodworcowej (droga powiatowa
Nr 1129 C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork)

10562

nr TD.II.0116-163/10 z dnia 8 października 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa
Kujawsk0-Pomorskiego a Burmistrzem Miasta Solca Kujawskiego w sprawie wspólnej
realizacji przedsięwzięcia zmierzającego do budowy bezkolizyjnego przejazdu pod linią
kolejową Nr 018 Kutno-Piła na odcinku o długości 405, 20 mb. (wiadukt kolejowy) wraz
z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 249 (ul. 23 Stycznia i ul. Leśna) oraz z włączeniem
ulicy Dworcowej, ul. 22 Lipca i ul. Żwirki i Wigury w drogę wojewódzka, w ramach
projektu pn. „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze
metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego - Podprojekt II

10563

nr TD.II.0116-169/10 z dnia 21 października 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa
Kujawsk0-Pomorskiego a Zarządem Powiatu w Tucholi w sprawie prowadzenia zadania
zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 237 relacji Czersk-Mąkowarsko w km od 25+680
do 28+941, drogą Nr 241 relacji Tuchola-Rogoźno w km od 0+000 do 0+700 i drogą Nr 240
relacji Chojnice-Tuchola-Świecie w km od 25+137 do 27+562
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z dnia 16 listopada 2010 r. pomiędzy gminą miasto Włocławek a Zarządem Powiatu
w Rypinie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 5, poz. 46) zawarto porozumienie w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie
kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci
niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci
z autyzmem

10565
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Poz. 2729

2729
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/262/10
RADY GMINY RYPIN
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675), 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, Nr 96, poz. 620) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie wysokości górnych stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 2011 r.
(M.P. Nr 55, poz. 795) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki roczne podatku od
nieruchomości w wysokości:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,30 zł od 1 m 2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 20,- zł od 1 m 2 powierzchni
użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,- zł od 1 m 2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,- zł od 1 m 2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 2,- zł od 1 m 2 powierzchni
użytkowej,
f) letniskowych – 7,- zł od 1 m 2 powierzchni
użytkowej;
2) od budowli - 2% ich wartości;
3) od gruntów:
a) związanych z działalnością gospodarczą inną niż
działalność rolnicza lub leśna bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów –
0,80 zł od 1 m 2 powierzchni;
2729

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,- zł od
1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 0,40 zł od 1 m 2 powierzchni.
§ 2.1) Pobór podatku od nieruchomości od osób
fizycznych prowadzony w drodze inkasa przez sołtysów
na zasadach określonych w odrębnej uchwale.
2) Podatek od nieruchomości płatny jest u sołtysa,
w kasie urzędu gminy lub na konto bankowe.
§ 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony
przeciwpożarowej;
2) budynki i budowle wykorzystywane bezpośrednio
do wytwarzania wody i odprowadzania ścieków;
3) nieruchomości zajęte na potrzeby bibliotek.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi
gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Iwona Andrzejczuk
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 użytkowania 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.
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/263/10
RADY GMINY RYPIN
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 143,
Nr 106, poz. 675), 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, Nr 96, poz. 620) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie wysokości górnych stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r.
(M.P. Nr 55, poz. 795) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki roczne podatku od środków
transportowych w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 550,- zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 900,- zł,
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1000,- zł;
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
- o liczbie osi – dwie - 1800,- zł,
- o liczbie osi – trzy -1800- zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej -1800,- zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
26 ton:
- o liczbie osi – dwie - 1800,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 1800,- zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej - 1800,- zł,
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie - 2000,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 2000,- zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej - 2000,- zł;
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
- o liczbie osi – dwie - 1800,-zł,
- o liczbie osi – trzy - 1800,- zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej - 1800,- zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
26 ton:

4)

5)

7)

8)

- o liczbie osi – dwie - 1800,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 1800,- zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej - 1800,- zł,
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie - 2300,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 2300,- zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej - 2480,- 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 do 5,5 tony włącznie - 1300,- zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1300,- zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1300,-zł,
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
- o liczbie osi – dwie - 1600,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 1600,- zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi – dwie - 1600,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 1900,- zł,
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – dwie - 2000,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 2000,- 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:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton:
- o liczbie osi – dwie - 1600,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 1743,- zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi – dwie - 1960,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 1800,- zł,
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – dwie - 2200,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 2577,- zł,
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego – 900,- zł;
od
przyczep
i
naczep
z
zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
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równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton:
- o liczbie osi – jedna - 900,- zł,
- o liczbie osi – dwie - 900,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 900,- zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi – jedna - 1000,- zł,
- o liczbie osi – dwie - 1000,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 1000,- zł,
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – jedna - 1300,- zł,
- o liczbie osi – dwie - 1300,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 1300,- zł,
9) od przyczep lub naczep z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton:
- o liczbie osi – jedna - 1000,- zł,
- o liczbie osi – dwie - 1000,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 1000,- zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi – jedna - 1100,- zł,
- o liczbie osi – dwie - 1400,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 1400,- zł,
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – jedna - 1800,- zł,
- o liczbie osi – dwie - 1800,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 1800,- zł,

Poz. 2730,2731

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1000,- zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1900,- zł,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi
gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Iwona Andrzejczuk
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 użytkowania 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

2731
2731

UCHWAŁA Nr XXXVIII/264/10
RADY GMINY RYPIN
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675), 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, Nr 96, poz. 620) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania
psów w wysokości 50 zł od jednego posiadanego psa
§ 2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez
wezwania do 30 czerwca 2011 r. w kasie urzędu gminy
lub u sołtysa.
§ 3. Wysokość wynagrodzenia
sołtysów wynosi 50%pobranych kwot

inkasentów

–

§ 4. Zwalnia się z opłat posiadanie 1 psa w celu
pilnowania gospodarstwa domowego /mieszkania lub
nieruchomości/ nie będącego gospodarstwem rolnym.
§ 5.. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi
gminy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 200

– 10535 –

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

Poz. 2731,2732

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania 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.

Przewodnicząca Rady
Janina Iwona Andrzejczuk
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),
2731
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/265/10
RADY GMINY RYPIN
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2011 rok.
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 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 795) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty
targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
dokonujących sprzedaży na terenie gminy w wysokości:
1) za sprzedaż z samochodu dostawczego - 15,- zł;
2) za sprzedaż z samochodu osobowego - 15,- zł;
3) za sprzedaż z ciągnika rolniczego z przyczepą 15,- zł;
4) za sprzedaż z wozu konnego - 15,- zł;
5) za sprzedaż z ręki, kosza, skrzynki - 15,- zł.
§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od
sprzedającego w dniu sprzedaży.
§ 3. Opłatę targową pobierają inkasenci – sołtysi
wydając pokwitowanie jako dowód jej opłacenia,

z której rozliczają się w ciągu 7 dni od pobrania opłaty
lub uiszczana jest w kasie urzędu gminy.
§ 4. Wysokość wynagrodzenia inkasentów wynosi
25 % pobranych kwot opłaty targowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi
gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Iwona Andrzejczuk
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 użytkowania 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.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 200

– 10536 –

Poz. 2733,2734
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UCHWAŁA Nr XXXIX/268/10
RADY GMINY RYPIN
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie podatku rolnego na 2011 rok
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną
w
Komunikacie
Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego z 19 października 2010 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały
2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 960 ) z kwoty 37,64 zł za 1 dt
do kwoty 30,- zł za 1 dt stanowiącej podstawę wymiaru
podatku rolnego na 2011 rok.

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, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775
i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747,
z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r.
Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) uchwala
się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi
gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Iwona Andrzejczuk

2734
2734

UCHWAŁA Nr XXXIX/269/10
RADY GMINY RYPIN
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie podatku leśnego na 2011 rok
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,Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675), art. 4 ust. 4 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005
r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179,
poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,
poz. 1825, z 2008 r. Nr 116,poz. 730, z 2009 r. Nr 56,
poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) uchwala się, co
następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę sprzedaży drewna
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczoną
według średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P.
Nr 78, poz. 970 ) w kwocie 154,65 za 1 m 3 stanowiącą
podstawę wymiaru podatku leśnego na 2011 rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi
gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Iwona Andrzejczuk

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 200

– 10537 –

Poz. 2735
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UCHWAŁA Nr XXXIX/192/10
RADY GMINY LIPNO
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

2735

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1
i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128
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/ art. 5 i art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
/Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 i Nr 96, poz. 620/ oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (MP.
Nr 55, poz.755) Rada Gminy Lipno uchwala, co
następuje:

publicznego - 3,53 zł od 1m² powierzchni
użytkowej
3. Od budowli - 2% ich wartości

§ 1. Określa stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,40 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 - 0,21 zł od 1 m² powierzchni
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,52 zł od 1 m² powierzchni
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 18,00 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,82 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku

Przewodnicząca
Rady Gminy
Bohdan Nowak

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne i zajęte pod
nie grunty oraz budowle służące zaopatrzeniu
w wodę, odprowadzeniu ścieków i oczyszczaniu
ścieków,
2. budynki lub ich części i grunty zajęte na potrzeby
działalności przeciwpożarowej,
3. budynki lub ich części oraz grunty zajęte na
prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki
§ 3. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta
Gminy Lipno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 200

– 10538 –

Poz. 2736
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UCHWAŁA Nr XXXIX/193/10
RADY GMINY LIPNO
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok i zwolnień w tym
podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art.40, ust. 1
i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; 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 i z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28. poz. 142
i 146, Nr 106, poz. 675/, art.10 i art.12 ust.4 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych /Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96,
poz. 620/ i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P.
Nr 55, poz. 755) Rada Gminy Lipno uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od środków
transportowych jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Zwalnia się od podatku od
transportowych
środki
transportowe
wykonywaniu
zadań
z
zakresu
przeciwpożarowej.

środków
służące
ochrony

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Bohdan Nowak

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 200

– 10539 –

Poz. 2736

Załącznik
do Uchwały Nr XXXIX/193/10
Rady Gminy Lipno
z dnia 28 października 2010 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 200

– 10540 –

Poz. 2736

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 200

– 10541 –

Poz. 2736,2737
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UCHWAŁA Nr XXXIX/194/10
RADY GMINY LIPNO
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art.42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128 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/ oraz
art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f Ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620/ Rada Gminy
Lipno uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się roczną stawkę opłaty od
posiadania psów w wysokości 30 zł od jednego psa.

§ 2. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów,
jednego psa utrzymywanego przez właściciela
gospodarstwa domowego nie będącego gospodarstwem
rolnym w celu pilnowania mieszkania bądź
nieruchomości.
§ 3. Terminem płatności opłaty od posiadania psów
jest dzień 15 maja każdego roku kalendarzowego.
§ 4. Pobór opłaty od posiadania psów odbywać się
będzie w kasie Urzędu Gminy Lipno lub na konto
bankowe Urzędu Gminy Lipno.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Lipno
Nr XXVIII/147/09 z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień
w tej opłacie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipno.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Bohdan Nowak
2737
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UCHWAŁA Nr XXXIX/201/10
RADY GMINY LIPNO
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" przy
Zespole Szkół w Radomicach
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 czerwca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; 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 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/ Rada
Gminy Lipno uchwala, co następuje:

2012” przy Zespole Szkół w Radomicach, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipno
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Bohdan Nowak

§ 1. Przyjmuje
się
Regulamin
korzystania
z kompleksu boisk sportowych “Moje boisko- Orlik

Załącznik
do uchwały nr XXXIX/201/10
Rady Gminy Lipno
z dnia 28 października 2010 r.
Regulamin korzystania z kompleksu boisk
sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" przy Zesole
Szkół w Radomicach
§ 1. Regulamin
określa
zasady
korzystania
z kompleksu boisk sportowych “Moje boisko-Orlik
2012”
§ 2. Administratorem kompleksu boisk sportowych
“Moje boisko- Orlik 2012” jest Dyrektor Zespołu Szkół
w Radomicach.
§ 3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki
nożnej, boisko wielofunkcyjne, bieżnię, widownię oraz
zaplecze sanitarno-szatniowe.
§ 4. Kompleks sportowy czynny jest dla wszystkich
chętnych:
a) w okresie letnim (maj- wrzesień):

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.0021.00
- w sobotę w godzinach 12.00-21.30
- w niedzielę w godzinach 12.00-21.30
b) w okresie zimowym (październik- kwiecień):
- od poniedziałku do piątku w godzinach 8.0020.00
- w sobotę w godzinach 12.00-18.00
- w niedzielę w godzinach 12.00-18.00
-

§ 5. W ramach terminów i godzin opisanych
w pkt. 4 planuje się, iż z kompleksu boisk sportowych
Orlik 2012 w okresie roku szkolnego, w dniach: od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
korzystać
będą
uczniowie
Zespołu
Szkół
w Radomicach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z trenerem środowiskowym i pod nadzorem właściwego
dla danej grupy nauczyciela wychowania fizycznego,
który prowadzi zajęcia.
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§ 6. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych
obowiązuje
odrębny
harmonogram
korzystania
z kompleksu boisk, zatwierdzony bezpośrednio przed
tymi okresami przez Administatora
§ 7. Zajęcia sportowe odbywające się w kompleksie
boisk sportowych koordynuje pełniący dyżur trener
środowiskowy z wyłączeniem zajęć opisanych w pkt. 5.
§ 8. W przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych trener środowiskowy może zabronić
korzystania z obiektu.
§ 9. Harmonogram zajęć odbywających się
w terminach określonych w ust. 4 i 5 ustala i na bieżąco
koordynuje Dyrektor Zespołu Szkół w Radomicach za
pośrednictwem trenera środowiskowego, nadzorującego
funkcjonowanie kompleksu i pełniącego na jego terenie
codziennie dyżur.
§ 10. Dopuszcza
się
możliwość
korzystania
z
kompleksu
boisk
środowiskowego.

u

rezerwacji
trenera

§ 11. Administrator, za pośrednictwem trenera
środowiskowego, zastrzega sobie prawo udostępnienia
poszczególnych boisk w tym samym czasie, na których
rozgrywki nie kolidują ze sobą.
§ 12. Korzystanie z kompleksu boisk jest bezpłatne.
§ 13. Z kompleksu boisk korzystać mogą grupy
zorganizowane
oraz
osoby
indywidualne
po
wcześniejszym
zapoznaniu
się
z
niniejszym
regulaminem.
§ 14. Osoby korzystające z boiska:
a) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we
własnym zakresie
b) mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych
c) obowiązane są do wpisywania się do rejestru
użytkowników, prowadzonego przez trenera
środowiskowego
§ 15. Administrator kompleksu boisk nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiekcie.
§ 16. Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi w ramach
godzin wychowania fizycznego, o których mowa
w pkt 5 są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz
właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę
ćwiczących.
§ 17. W przypadku zajęć pozalekcyjnych i treningów
odbywających się w kompleksie boisk sportowych za
bezpieczeństwo uczestników odpowiada: trener,
instruktor, animator sportu, z zastrzeżeniem pkt. 14a)
w przypadku osób indywidualnie korzystających
z boisk.
2738
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§ 18. Warunkiem korzystania z kompleksu boisk jest
posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie piłkarskie
z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie
typu halowego.
§ 19. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się
na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego
przeznaczeniem.
§ 20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za
wypadki powstałe w czasie korzystania z obiektu przez
użytkowników.
§ 21. Korzystający z obiektu zobowiązani są do
zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia sprzętu
sportowego trenerowi środowiskowemu.
§ 22. Za zniszczenia powstałe podczas korzystania
z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby
korzystające.
§ 23. Kluby sportowe z terenu Gminy Lipno mogą
korzystać z kompleksu boisk na warunkach określonych
w
niniejszym
regulaminie
po
uprzednim
zarezerwowaniu terminów u trenera środowiskowegow zakresie pozwalającym na proporcjonalne korzystanie
z boisk przez wszystkie zainteresowane kluby.
§ 24. W
celu
zapewnienia
bezpieczeństwa
użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się:
a) korzystania z boisk bez zgody trenera
środowiskowego
b) używania butów piłkarskich na wysokichmetalowych i plastikowych korkach oraz kolcach
c) wprowadzania i użytkowania
sprzętu nie
odpowiadającego przeznaczeniu boisk, np. roweru,
motoroweru, deskorolki, rolek, itp.
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu
f) przebywania osób, których stan wskazuje na
spożycie alkoholu lub środków odurzających
g) zaśmiecania obiektu
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UCHWAŁA Nr VIII/39/10
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 29 października 2010 r.
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.1)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się sposób konsultacji z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.), projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, a w szczególności
programów współpracy, zwanych dalej „organizacjami
pożytku publicznego".
§ 2. Prawo udziału w konsultacjach mają
organizacje pożytku publicznego, mające swoją siedzibę
na terenie gminy Unisław.
§ 3.1. Konsultacje zarządza Wójt Gminy Unisław,
określając:
1) przedmiot konsultacji;
2) formę konsultacji;
3) termin konsultacji;
4) miejsce konsultacji.
2. Informację o miejscu konsultacji w formie
komunikatu oraz projekt aktu prawa miejscowego
będącego przedmiotem konsultacji, zamieszcza się na
co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
www.bip.unislaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy wyznaczając termin złożenia opinii
i uwag.
§ 4. Konsultacje mogą być przeprowadzone
w jednej z niżej wskazanych form:
1. spotkania;
2. wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do
projektów;
3. udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie;
4. wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
§ 5. W przypadku konsultacji prowadzonych
w formie, o której mowa w § 4 pkt 1:
1. obradom konsultacji przewodniczy Wójt Gminy lub
osoba przez Wójta wyznaczona;
2. z przebiegu konsultacji sporządza się protokół
zawierający informacje o temacie, terminie i wyniku
konsultacji.
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§ 6. Nie przedstawienie opinii we wskazanym
terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
§ 7. Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy
i nie jest wiążący. Konsultacje uważa się za ważne bez
względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.
§ 8. Informacja z przebiegu konsultacji zostaje
podana
do
publicznej
wiadomości
poprzez
opublikowanie w miejscach, o których mowa w § 3
ust. 2.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po pływie 14 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Bogusław Gurgul
1)Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135,
z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462,
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209,
poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146.
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UCHWAŁA Nr XLII/276/2010
RADY GMINY KIKÓŁ
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom
nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591,
z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675), art. 221 ust. 1, 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146,
Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020)
oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857), Rada Gminy
w Kikole uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwała określa cel publiczny w odniesieniu
do realizacji zadania własnego przewidzianego w art. 27
ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
(zwanej dalej ustawą o sporcie), polegającego na
tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych,
sprzyjających rozwojowi sportu.
2. Uchwała określa warunki i tryb finansowania
realizacji zadania własnego, określonego w art. 27 ust. 1
ustawy o sporcie.
§ 2.1. W rozumieniu niniejszej uchwały, sportem są
wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez
uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na
wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej
i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub
osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich
poziomach.
2. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych,
sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadania własne
gminy Kikół.
3. Zadanie własne, o którym mowa § 2 ust. 2, jest
realizowane poprzez:
1) przyznawanie dotacji celowych dla klubów
sportowych,
2) przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień na
zasadach i trybie określonym w przedmiotowej
uchwale.
4. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu
zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej.

§ 3. Jako cel publiczny w rozumieniu niniejszej
uchwały należy rozumieć:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez
zawodników klubów sportowych,
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez
zawodników klubów sportowych,
3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego
mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji
i aktywnego stylu życia;
4) umożliwienia dostępu do różnorodnych form
aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Gminy Kikół.
§ 4.1. Kluby sportowe, działające na obszarze
Gminy Kikół, niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
mogą otrzymywać dotację celową.
2. Dotacja o której mowa w § 4 ust. 1 jest
przyznawana w oparciu o procedury wynikające
z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835)
w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów
niezaliczonych do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,
w szczególności na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia
24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873).
§ 5. Dotacja, o której mowa w § 4 ust. 1 ma służyć
realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 27
ust. 2 ustawy o sporcie i § 3 przedmiotowej uchwały,
jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania
sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma
dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej
do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub,
może być przeznaczona na:
1) realizacja programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie
kosztów
organizowania
zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów
sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie
stypendiów
sportowych
i wynagradzania kadry szkoleniowej.
§ 6.1. Dla realizacji celu publicznego określonego
w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie i § 3 przedmiotowej
uchwały Rada Gminy Kikół może ustanawiać
i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody
i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe.
2. Dla realizacji celu publicznego określonego
w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie i § 3 przedmiotowej
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uchwały Rada Gminy Kikół może przyznawać
i finansować stypendia lub nagrody dla trenerów
prowadzących szkolenie zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
współzawodnictwie
sportowym
lub
krajowym
współzawodnictwie sportowym.
3. Tryb przyznawania świadczeń, o których mowa
w ust. 1 i 2 szczegółowe zasady, tryb przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa
w ust. 1 i 2, określi w drodze uchwały, Rada Gminy
Kikół, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla
tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty
wynik sportowy.
§ 7.1. Dotacje
mogą
otrzymać
beneficjenci
statutowo prowadzący działalność w zakresie sportu
wśród mieszkańców miasta oraz uczestniczący we
współzawodnictwie sportowych w dyscyplinach
indywidualnych i zespołowych.
2. W przypadku dotacji do zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży dofinansowuje się sportowców
będących jednocześnie zawodnikami beneficjentów
realizujących zadanie na terenie gminy i jednocześnie
uczęszczających do jednej z gminnych szkół lub
będących mieszkańcami tej gminy.
§ 8.1. Zlecenie realizacji zadania publicznego może
mieć postać jego wsparcia lub powierzenia.
2. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu
gminy może być przekazanie beneficjentowi środków
na poczet poniesienia kosztów.
§ 9. Organem przyznającym dotacje służącą
rozwojowi sportu jest Wójt Gminy Kikół, w oparciu
o oferty złożone przez wnioskodawców.
§ 10.1. Udzielenie dotacji odbywa się w drodze
konkursu ofert, ogłaszanego przez Wójta Gminy Kikół,
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
2. Ogłoszenie
konkursu
ofert
powinno
w szczególności zawierać informacje o:
1) rodzaju zadania,
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na
realizację tego zadania,
3) zasadach przyznawania dotacji,
4) terminach i warunkach realizacji zadania,
5) terminie i miejscu składania ofert,
6) terminie i miejscu otwarcia ofert,
7) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy
dokonywaniu wyboru oferty.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 zamieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej. Ogłoszenie
może nastąpić również w inny sposób zapewniający
dostęp do informacji potencjalnym beneficjentom.
§ 11. Kolejne konkursy mogą być ogłaszane w miarę
potrzeb i możliwości finansowych budżetu Gminy
Kikół, w ciągu roku budżetowego.
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§ 12.1. Oferta
złożona
przez
beneficjenta
ubiegającego się o przyznanie dotacji powinna zawierać
w szczególności:
1) określenie wnioskodawcy przez podanie jego
nazwy, adresu (ewentualnie z wyodrębnieniem
adresu do korespondencji), numerów telefonów,
adresu e-mail, NIP-u, REGONU, wskazanie osób
bądź osoby do reprezentowania w imieniu
wnioskodawcy
wyjaśnień
w
zakresie
proponowanego do realizacji zadania
2) wskazanie osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli, podpisywania umów i zaciągania
zobowiązań w imieniu wnioskodawcy,
3) szczegółowy
zakres
rzeczowy
zadania
proponowanego do realizacji, jego cel i rodzaj,
4) termin i miejsce realizacji zadania,
5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji
zadania wraz ze wskazaniem udziału środków
własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości
planowanej do uzyskania z budżetu gminy,
6) informację
o
wcześniejszej
działalności
wnioskodawcy, jego doświadczeniu w zakresie,
którego dotyczy zadanie,
7) informację o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania,
8) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego
wykonywania zadania,
9) oświadczenie o zgodności oferowanego zadania ze
statutem wnioskodawcy,
10) podpisy osób upoważnionych do działania
w imieniu wnioskodawcy.
2. Do oferty, o której mowa w ust. 1 wnioskodawcy
musi dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
lub z innego rejestru wraz z oświadczeniem o jego
ważności.
3. Podstawą rozpatrzenia oferty jest jej złożenie
w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.
§ 13.1. Oferty złożone w konkursie rozpatruje
komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy
Kikół w drodze zarządzenia, która dokonuje oceny
formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz
przedkłada wyniki konkursu Wójtowi Gminy Kikół.
2. Przepisy ust. 1 mają zastosowanie także
w przypadku złożenia jednej oferty w odpowiedzi na
ogłoszony konkurs ofert.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad oferty, Wójt Gminy Kikół, na
wniosek komisji konkursowej, wzywa wnioskodawcę
do ich usunięcia lub uzupełnienia oferty w terminie
7 dni od dnia doręczenia wezwania i powiadamia
o terminie przesunięcia rozstrzygnięcia konkursu
pozostałych wnioskodawców. Oferta, której wad nie
usunięto lub która nie została uzupełniona nie jest
rozpatrywana. Oferta złożona po terminie nie może być
uzupełniona.
§ 14. Przy ocenie merytorycznej ofert uwzględnia się
w szczególności:
1) możliwość realizacji zadania przez beneficjentów,
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2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania,
3) wysokość
wkładu
własnego
beneficjenta,
przeznaczonego na realizację zadania,
4) dotychczasowe doświadczenie we współpracy
(w tym rozliczalności) z gminą.
§ 15.1. Komisja konkursowa dokonuje oceny
wszystkich ofert złożonych
w postępowaniu
o udzielenie dotacji.
2. Komisja konkursowa może dokonać wyboru
więcej niż jednej oferty.
§ 16. Komisja konkursowa sporządza protokół
z przebiegu prac i przekazuje go Wójtowi Gminy Kikół.
§ 17. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert
bądź oferty wraz z
ustaleniem
wysokości
dofinansowania dokonuje Wójt.
§ 18.1. Konkurs winien być rozstrzygnięty w ciągu
30 dni od dnia otwarcia ofert.
2. O
wynikach
konkursu
informuje
się
wnioskodawców oraz umieszcza się je w Biuletynie
Informacji Publicznej.
§ 19.1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie
umowy
zawartej
pomiędzy
Gminą
Kikół
a wnioskodawcą, którego oferta została wybrana.
2. Umowę sporządza się na czas realizacji zadania
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zadanie, na realizację którego zostanie
podpisana umowa, nie może być realizowane przez
podmiot niebędący stroną umowy, chyba że umowa
zezwala na wykonanie określonej części zadania przez
taki podmiot.
4. Beneficjent jest zobowiązany do wyodrębnienia
w ewidencji księgowej środków otrzymanych na
realizację umowy, o której mowa w ust. 1.
5. Integralna częścią umowy jest oferta oraz
uaktualniony kosztorys ze względu na rodzaj kosztów.
6. Umowa w szczególności powinna zawierać:
1) oznaczenie stron umowy,
2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego
zadania,
3) termin i miejsce realizacji zadania,
4) określenie wysokości dotacji, jakie gmina przekaże
zleceniobiorcy oraz warunki i terminy jej
przekazania,
5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania
dotacji oraz zasady i termin jej rozliczenia,
6) określenie sankcji i terminu zwrotu dotacji z tytułu
nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania
dotacji na inne cele niż określone w umowie,
7) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku jej
niewykorzystania całości bądź części lub
częściowego niewykonania zadania,
8) okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy.
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§ 20.1. W trakcie realizacji zadania Wójt Gminy
Kikół może wyznaczyć pracownika urzędu do kontroli
realizacji zadania.
2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Wójt
Gminy Kikół zawiadamia beneficjenta co najmniej
7 dni przed terminem planowanej kontroli.
3. Kontrole można przeprowadzać w siedzibie
beneficjenta lub w urzędzie.
4. Kontrolujący ma prawo żądać m.in.:
1) udzielenia informacji o przebiegu realizacji zadania,
2) wszelkich dokumentów związanych z realizacją
zadania i wydatkowaniem dotacji,
3) wglądu do dokumentacji księgowej.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się
protokół.
§ 21. W trakcie realizacji zadania beneficjent składa
sprawozdania częściowe zgodnie z terminami
zapisanymi w umowie.
§ 22. Sprawozdanie, o którym mowa w § 21
powinno zawierać w szczególności:
1) informacje o przebiegu realizacji zadania,
2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane
w oparciu o kosztorys dołączony do umowy,
3) inne istotne informacje o realizacji zadania,
4) zestawienie wszystkich rachunków związanych
z realizacja zadania ze wskazaniem kwot
wydatkowanych ze środków dotacji.
§ 23. Niewykorzystane przez beneficjenta środki
finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Kikół
w terminie ustalonym w umowie.
§ 24. Traci moc uchwała Nr XVI/88/2008 Rady
Gminy Kikół z dnia 20 marca 2008 roku określenia
warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju
sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Kikół.
§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kikół.
§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Jarosław Rosłonowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 200

– 10548 –

Poz. 2741,2742

2741
2741

UCHWAŁA Nr XLIV/259/10
RADY GMINY CHOCEŃ
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 13e
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) Rada
Gminy uchwala, co następuje:

15.12.2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88
w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze
produkcji rolnej (Dz.Urz. UEL 337/2007 z 21.12.2007;
Dz.Urz. UEL 379/2006) z uwzględnieniem przepisów
ustawy o pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r.
(Dz.U z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.), rozporządzenia
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
(Dz.U. Nr 121, poz. 810) oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający
się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, 311).

§ 1.1. Dla gospodarstw rolnych, których obszar
użytków rolnych nie przekracza 300 ha wprowadza się
ulgę w podatku rolnym w wysokości 48% podstawy
obliczenia podatku rolnego tj. ustala się cenę 1q żyta
w kwocie 19,57 zł, która stanowi podstawę do
obliczenia podatku rolnego na 2011 r.
2. Ulga o której mowa w ust.1 dotyczy również
użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości
o których mowa w art. 2 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 2. Ulga ustalona w ust.1 §1 nie obejmuje użytków
rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych,
przeznaczonych
w
planie
zagospodarowania
przestrzennego
na
inne
cele
niż
rolnicze,
a użytkowanych rolniczo.

Przewodniczący Rady
Piotr Lewandowicz

§ 3. Ulga o której mowa w § 1 niniejszej uchwały
stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje
zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1535/2007 z dnia 20.12.2007 r. i 1998/2006 z dnia
2741
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UCHWAŁA Nr XLIV/260/10
RADY GMINY CHOCEŃ
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały o obniżeniu ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego oraz wzorów
formularzy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4
ust. 5, art.6 ust. 2 i ust. 5 pkt.1, ust 9 ustawy z dnia
30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.
z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.), Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Rady Gminy Choceń Nr II/11/02
z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie obniżenia ceny
sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego oraz
wzorów formularzy wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę
sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa
obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
Choceń do kwoty 100 zł/m3 drewna.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Choceń.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Lewandowicz
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UCHWAŁA Nr XLIV/261/10
RADY GMINY CHOCEŃ
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy
stosowanych w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 1,
ust. 3 i ust. 4 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Choceń Nr II/12/02
z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia
stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych
w podatku od nieruchomości wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości z zastrzeżeniem ust. 2:
a) od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,45 zł od 1 m2 powierzchni,
b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł
od 1 ha powierzchni,
c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,
z wyjątkiem sklasyfikowanych w lit. d),
d) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego, sklasyfikowanych w ewidencji
gruntów jako tereny mieszkaniowe, oznaczonych
symbolem „B” - 0,11 zł od 1 m2 powierzchni,
e) od budynków mieszkalnych lub ich części 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,
f) od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 11,00 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
g) od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 4,50 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
h) od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,60 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
i) od budynków pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
j) od budynków letniskowych – 7,06 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej, k) od budowli 2% ich
wartości określonej na podstawie przepisów ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.”
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki
w
części
zajętej
na
cele
mieszkalne
w gospodarstwach rolnych za wyjątkiem zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, grunty,
budynki i budowle zajęte wyłącznie na prowadzenie
działalności statutowej w zakresie ochrony przeciw
pożarowej.
3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty,
budynki i budowle związane ze składowaniem
nieczystości stałych.
4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty,
budynki i budowle służące zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzaniu ścieków.
5. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty,
budynki i budowle zajęte na prowadzenie
działalności statutowej w zakresie kultury, sportu
i rekreacji.”
§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta
Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Lewandowicz
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UCHWAŁA Nr XLIV/262/10
RADY GMINY CHOCEŃ
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia stawki opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18a
i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613
z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

5. Pobór opłaty od posiadania psów prowadzony
będzie w drodze inkasa. Opłata może być płacona
w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy
Urzędu.
6. Podstawę do obciążenia opłatą stanowi
oświadczenie podpisane przez właściciela.

§ 1.1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów na
terenie gminy Choceń.
2. Ustala się wysokość stawki opłaty od posiadania
psów w kwocie 20 zł od jednego psa.

§ 3. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów
jednego psa utrzymywanego przez właściciela
gospodarstwa domowego nie będącego gospodarstwem
rolnym w celu pilnowania mieszkania bądź
nieruchomości.

§ 2.1. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstały okoliczności uzasadniające
powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające
ten obowiązek.
2. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub
wygasł w ciągu roku, stawka opłaty ulega obniżeniu
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie
istniał obowiązek uiszczenia opłaty.
3. Osoby fizyczne obowiązane są informować
organ podatkowy o okolicznościach uzasadniających
powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty
w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
4. Opłata jest płacona jednorazowo do dnia
15 maja, a w przypadku powstania obowiązku
uiszczenia opłaty po 15 maja w ciągu 14 dni od
powstania obowiązku uiszczenia opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Choceń
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Choceń
nr XXIV/135/08 z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie
wprowadzenia stawki opłaty od posiadania psów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Lewandowicz
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UCHWAŁA Nr XXIV/263/10
RADY GMINY CHOCEŃ
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

8
z
i
o

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 10 ust. 1 i 2
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2006 r.,

Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1.1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:
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1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 450 zł,
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 650 zł,
c) powyżej 9 t a poniżej 12 t - 850 zł.
2) w stosunku do pojazdów wyprodukowanych przed
1992 r. stawki podatku określone w pkt. 1 wzrastają
i wynoszą:
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 550 zł,
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 750 zł,
c) powyżej 9 t a poniżej 12 t - 950 zł.
3) w stosunku do pojazdów wyposażonych w
katalizator stawki podatku określone w pkt. 1 obniża
się i wynoszą:
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 350 zł,
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 550 zł,
c) powyżej 9 t poniżej 12 t - 750 zł.
2. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych od samochodów ciężarowych
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne i dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
1) o dwóch osiach jezdnych:
a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 13 t 1050 zł,
b) równej lub wyższej niż 13 t, a mniej niż 14 t 1100 zł,
c) równej lub wyższej niż 14 t, a mniej niż 15 t 1150 zł,
d) równej lub wy zszyj niż 15 t - 1250 zł.
2) trzech osiach jezdnych:
a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 17 t 1350 zł,
b) równej lub wyższej niż 17 t, a mniej niż 19 t 1400 zł,
c) równej lub wyższej 19 t, a mniej niż 21 t 1450 zł,
d) równej lub wyższej niż 21 t, a mniej niż 23 t 1500 zł,
e) równej lub wyższej niż 23 t, a mniej niż 25 t 1550 zł,
f) równej lub wyższej niż 25 t - 1600 zł.
3) i czterech osiach jezdnych lub więcej:
a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 25 t 1650 zł,
b) równej lub wyższej niż 25 t, a mniej niż 27 t 1700 zł,
c) równej lub wyższej niż 27 t, a mniej niż 29 t 1750 zł,
d) równej lub wyższej niż 29 t, a mniej niż 31 t 1800 zł,
e) równej lub wyższej niż 31 t - 1850 zł.
3. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych od samochodów ciężarowych
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż
wymienione w ust. 2 o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
1) i dwóch osiach jezdnych
a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 13 t 1150 zł,
b) równej lub wyższej niż 13 t, a mniej niż 14 t 1200 zł,
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c) równej lub wyższej niż 14 t, a mniej niż 15 t 1250 zł,
d) równej lub wyższej niż 15 t - 1350 zł.
2) i trzech osiach jezdnych:
a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 17 t 1450 zł,
b) równej lub wyższej niż 17 t, a mniej niż 19 t 1500 zł,
c) równej lub wyższej niż 19 t, a mniej niż 21 t 1550 zł,
d) równej lub wyższej niż 21 t, a mniej niż 23 t 1600 zł,
e) równej lub wyższej niż 23 t, a mniej niż 25 t 1650 zł,
f) równej lub wyższej niż 25 t - 1700 zł.
3) i czterech osiach jezdnych lub więcej:
a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 25 t 1750 zł,
b) równej lub wyższej niż 25 t, a mniej niż 27 t 1800 zł,
c) równej lub wyższej niż 27 t, a mniej niż 29 t 1850 zł,
d) równej lub wyższej niż 29 t, a niej niż 31 t 2500 zł,
e) równej lub wyższej niż 31 t - 2500 zł.
4. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych od ciągnika siodłowego
i balastowego przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów
1) i wyprodukowanych do 1992 roku włącznie:
a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 850 zł,
b) od 5,5 t do 9 t włącznie - 1050 zł,
c) od 9 t a poniżej 12 t - 1250 zł.
2) i wyprodukowanych po roku 1992:
a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie – 650 zł
b) od 5,5 t do 9 t włącznie -850 zł
c) od 9 t a poniżej 12 t – 1050 zł
3) wyposażonych w katalizator i wyprodukowanych
przed 1992 r.:
a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 750 zł,
b) od 5, 5 t do 9 t włącznie - 950 zł
c) od 9 t a poniżej 12 t - 1050 zł
4) wyposażonych w katalizator i wyprodukowanych
w roku 1992 i po roku 1992:
a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 550 zł,
b) od 5,5 t do 9 t włącznie - 750 zł,
c) od 9 t poniżej 12 t - 950 zł.
5. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych od ciągnika siodłowego
i balastowego do używania łącznie naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równoważne:
1) i dwóch osiach jezdnych:
a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 18 t 1550 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 t, a mniej niż 25 t 1650 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 t, a mniej niż 31 t 1700 zł,
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d) równej lub wyższej niż 31 t, a mniej niż 36 t 1750 zł,
e) równej lub wyższej niż 36 t - 1850 zł.
2) i trzech osiach jezdnych: a) równej lub wyższej niż
12 t, a mniej niż 36 t - 1650 zł,
a) równej lub wyższej niż 36 t, a mniej niż 40 t 1850 zł,
b) równej lub wyższej niż 40 t - 2050 zł.
6. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych od ciągnika siodłowego
i balastowego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów o innym systemie zawieszenia osi jezdnych
niż wymieniony w ust. 5
1) i dwóch osiach jezdnych:
a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 18 t 1600 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 t, a mniej niż 25 t 1700 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 t, a mniej niż 31 t 1750 zł,
d) równej lub wyższej niż 31 t, a mniej niż 36 t –
1.996,71 zł,
e) równej lub wyższej niż 36 t – 1.996,71 zł.
2) i trzech osiach jezdnych:
a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 36 t 1950 zł,
b) równej lub wyższej niż 36 t, a mniej niż 40 t 2150 zł,
c) równej lub wyższej niż 40 t – 2.583,31 zł.
7. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych od przyczepy lub naczepy
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego
o dopuszczalnej masie całkowitej i
1) wyprodukowanych do roku 1992 włącznie:
a) równej lub wyższej niż 7 t, a mniej niż 10 t 650 zł,
b) równej lub wyższej niż 10 t, a mniej niż 12 t 850 zł.
2) wyprodukowanych po roku 1992:
a) równej lub wyższej niż 7 t, a mniej niż 10 t 450 zł,
b) równej lub wyższej niż 10 t, a mniej niż 12 t 550 zł.
8. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych od przyczepy lub naczepy
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą i osie jezdne
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równoważne
1) jedną oś:
a) równa lub wyższą niż 12 t, a mnij niż 18 t 1050 zł,
b) równą lub wyższą niż 18 t, a mniej niż 25 t 1150 zł,
c) równą lub wyższą niż 25 t - 1250 zł.
2) dwie osie:
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a) równą lub wyższą niż 12 t, a mniej niż 28 t 1300 zł,
b) równą lub wyższą niż 28 t, a mniej niż 33 t 1350 zł,
c) równą lub wyższą niż 33 t, a mniej niż 38 t 1400 zł,
d) równą lub wyższą niż 38 t - 1450 zł.
3) trzy osie:
a) równą lub wyższą niż 12 t, a mniej niż 38 t 1500 zł,
b) równą lub wyższą niż 38 t - 1550 zł.
9. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych od przyczep lub naczepy,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą i osie jezdne w innych
systemach zawieszenia niż wymienione w ust. 8.
1) jedną oś:
a) równą lub wyższą niż 12 t, a mniej niż 18 t 1150 zł,
b) równą lub wyższą niż 18 t, a mniej niż 25 t 1200 zł,
c) równą lub wyższą niż 25 t - 1300 zł.
2) dwie osie:
a) równą lub wyższą niż 12 t, a mniej niż 28 t 1350 zł,
b) równą lub wyższą niż 28 t, a mniej niż 33 t 1400 zł,
c) równą lub wyższą niż 33 t, a mniej niż 38t 1450 zł,
d) równą lub wyższą niż 38 t – 1.750 zł.
3) trzy osie:
a) równą lub wyższą niż 12 t, a mniej niż 38 t 1550 zł,
b) równą lub wyższą niż 38 t, - 1650 zł.
10. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:
1) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1050 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1250 zł.
2) w stosunku do autobusów wyprodukowanych przed
1992 r. wysokość stawek określonych w pkt. 1
podwyższa się i wynoszą:
a) mniej niż 30 miejsc - 1150 zł,
b) równej lub wyższej niż miejsc - 1350 zł.
3) w stosunku do autobusów wyposażonych
w katalizator wysokość stawek określonych w pkt. 1
obniża się i wynoszą:
a) mniej niż 30 miejsc - 950 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1150 zł.
4) w stosunku do autobusów używanych tylko
i wyłącznie do przewozu dzieci do szkół wysokość
stawek określonych w pkt. 1 obniża się i wynoszą:
a) mniej niż 30 miejsc - 550 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 750 zł.
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§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Choceń
nr XXIV/134/08 z dnia 25 listopada 2008 r., w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych
i zwolnień w tym podatku
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Lewandowicz

2746
2746

UCHWAŁA Nr XLIV/264/10
RADY GMINY CHOCEŃ
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst
jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), Rada
Gminy uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający kryteria i tryb
przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego
funduszu nagród za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Lewandowicz

Załącznik
do uchwały Nr XLIV/264/10
RADY GMINY CHOCEŃ
z dnia 9 listopada 2010 r.
Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania
nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu
nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
§ 1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania
nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Choceń.
§ 2. W budżecie gminy Choceń tworzy się
specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości
1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia
osobowe z przeznaczeniem na nagrody organu
prowadzącego i nagrody dyrektorów szkół, z tym że:
1) 80% środków przeznacza się na nagrody dyrektorów
szkół;
2) 20% środków przeznacza się na nagrody Wójta
Gminy.

§ 3. Nagroda dyrektora szkoły, o której mowa
w § 2 może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej roku,
posiadającemu co najmniej dobrą ocenę pracy
pedagogicznej lub pozytywną ocenę dorobku
zawodowego za okres stażu oraz spełniającemu co
najmniej trzy z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów i publikacji,
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c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem uczniów i olimpiadach
przedmiotowych,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z
uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi
trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne i środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie lub szkole przez organizowanie
wycieczek, udział uczniów w spektaklach,
koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjno-wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
b) prowadzi efektywnie działalność zapobiegającą
patologii społecznej,
c) organizuje współpracę z instytucjami ochrony
zdrowia,
policją,
organizacjami
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii
społecznej i niedostosowania społecznego
uczniów,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły,
rozwija formy współdziałania z nimi;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej
na:
a) udziale
w
zorganizowanych
formach
doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie.
§ 4. Nagroda Wójta Gminy Choceń, o której mowa
w § 2 może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej roku,
posiadającemu wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej
oraz spełniającemu co najmniej pięć z kryteriów
opisanych w § 3.
§ 5. Do nagrody Wójta Gminy Choceń może być
w szczególności wytypowany dyrektor który:
1) którego szkoła osiąga bardzo dobre i dobre wyniki
w nauczaniu, potwierdzone w sprawdzianach
i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez
okręgowe komisje egzaminacyjne;
2) przygotowuje i realizuje znaczące w procesie
dydaktyczno-wychowawczym
szkoły
imprezy
i uroczystości;
3) wzorowo współpracuje ze środowiskiem szkolnym
i lokalnym oraz instytucjami wspomagającymi
szkołę;
4) organizuje pomoc dla młodych nauczycieli we
właściwej adaptacji do zawodu;
2746
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5) tworzy warunki do postępu pedagogicznego,
wzorowo organizuje pracę szkoły, efektywnie działa
na rzecz polepszenia bazy szkolnej;
6) pozyskuje środki pozabudżetowe;
7) prowadzi wzorową działalność w zakresie spraw
finansowych, administracyjnych i kadrowych.
§ 6.1. Nagrodę dyrektora szkoły przyznaje dyrektor
szkoły.
2. Nagrodę Wójta Gminy przyznaje Wójt Gminy
z własnej inicjatywy dla dyrektorów szkół, lub na
wniosek:
a) dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę
Choceń – w stosunku do wytypowanych nauczycieli
tych szkół,
b) związków zawodowych – w stosunku do nauczycieli
i dyrektorów szkół,
c) organów szkoły i organu sprawującego nadzór
pedagogiczny – w stosunku do nauczycieli
i dyrektorów.
3. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy Choceń składa
się w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 15 września
każdego roku i winny one zawierać:
1) imię i nazwisko oraz datę urodzenia nauczyciela,
nazwę szkoły, staż pracy pedagogicznej nauczyciela,
zajmowane stanowisko, przyznane mu wcześniej
nagrody i odznaczenia, ostatnią ocenę pracy
zawodowej;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie
nagrody, a w przypadku kandydatów, którzy
otrzymywali wnioskowaną nagrodę – za okres od
ostatnio przyznanej nagrody.
4. Wysokość nagrody, o której mowa w § 6 ust. 1
ustala dyrektor szkoły, a o której mowa w § 6 ust. 2
Wójt Gminy.
§ 7. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W wyjątkowych przypadkach nagrody mogą być
przyznane w innym terminie.
Projekt niniejszego Regulaminu uzgodniono ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli –
Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału
w Chodczu
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UCHWAŁA Nr XXXIV/183/2010
RADY GMINY RADZIEJÓW
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy Radziejów
1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 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.
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r.
Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655,
z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 6
ust.3 i art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969
z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta z 1 ha
przeliczeniowego
przyjmowaną
jako
podstawę
obliczenia podatku rolnego na kwotę 32 zł za decytonę
żyta.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Pawlak
2747
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UCHWAŁA Nr XXXIV/184/2010
RADY GMINY RADZIEJÓW
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) i art. 5 ust. 1,
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.2) w związku
z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie górnych stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P. Nr 55,
poz. 755) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,58 zł;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha
powierzchni - 4,00 zł;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,15 zł.
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,31 zł;
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 14,70 zł;
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 9,40 zł;
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,10 zł;
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1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 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.
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 620.

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni - 3,30 zł.
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 - 2%.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Pawlak
2748
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UCHWAŁA Nr XXXIV/185/2010
RADY GMINY RADZIEJÓW
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku
z 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.2) uchwala się, co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. budynki mieszkalne lub ich części położone na
gruntach gospodarstwa rolnego,
2. budynki i grunty na potrzeby ochrony
przeciwpożarowej,
3. budynki i budowle wykorzystywane do zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz związane z gospodarką
ściekową,
4. budynki lub ich części i grunty służące działalności
kulturalnej, oświatowej i pomocy społecznej.

Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Pawlak

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

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 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.
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 96,
poz. 620.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/134/2009 Rady
Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości.
2749
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UCHWAŁA Nr XXXIV/186/2010
RADY GMINY RADZIEJÓW
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 19
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613
z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
w handlu na terenie Gminy Radziejów w wysokości:
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1. Przy sprzedaży artykułów pochodzenia rolnego:
a) handel ze skrzynki, roweru - 6,90 zł
b) handel z samochodu osobowego, dostawczego,
ciężarowego, przyczepy rolniczej lub innej
przyczepy - 14,90 zł
2. Przy
sprzedaży
artykułów
przemysłowych
przetworzonych rolniczych i spożywczych 21,70 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa od osób handlujących na terenie Gminy
Radziejów.

Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Pawlak

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej
ogłoszenia z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia
2010 roku.

§ 3. Opłatę targową pobiera się w gotówce
bezpośrednio od sprzedających w dniu sprzedaży.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271,
nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 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.
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 620.
1)

§ 4. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie
urzędowe wydane przez inkasenta.
§ 5. Na inkasentów wyznacza się sołtysów sołectw
Gminy Radziejów.
§ 6. Wynagrodzenie
inkasenta
ustala
się
w wysokości 5,5% wpływów z tytułu opłaty targowej.

2751
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UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2010
RADY GMINY RADZIEJÓW
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Radziejów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; 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. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się na terenie Gminy Radziejów
wysokość stawek podatku od środków transportowych
w złotych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 443,00 zł;
b) Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 827,00 zł;
c) Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1084,00 zł.

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
równiej lub wyższej niż 12 ton:
a) o liczbie osi dwie - 1030,00 zł;
b) o liczbie osi trzy - 1338,00 zł;
c) o liczbie osi cztery i więcej - 1976,00 zł.
3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
a) o liczbie osi dwie - 1369,00 zł;
b) o liczbie osi trzy - 1723,00 zł;
c) o liczbie osi cztery i więcej - 2681,00 zł.
4. Od
ciągników siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 767,00 zł;
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 896,00 zł;
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1093,00 zł.
5. Od
ciągników siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
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a) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi dwie - 1639,00 zł;
- o liczbie osi trzy - 1639,00 zł.
b) powyżej 36 ton
- o liczbie osi dwie - 1639,00 zł;
- o liczbie osi trzy - 1883,00 zł.
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:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi dwie - 2060,00 zł;
- o liczbie osi trzy - 1925,00 zł.
b) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi dwie - 2116,00 zł;
- o liczbie osi trzy - 2737,00 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 prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 656,00 zł.
Od przyczep lub naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi jedna - 765,00 zł;
- o liczbie osi dwie - 929,00 zł;
- o liczbie osi trzy - 979,00 zł.
b) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi jedna - 1200,00 zł;
- o liczbie osi dwie - 1311,00 zł;
- o liczbie osi trzy- 1029,00 zł.
Od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:

Poz. 2751,2752

a) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi jedna - 868,00 zł;
- o liczbie osi dwie - 1411,00 zł;
- o liczbie osi - trzy - 1442,00 zł.
b) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi - jedna - 1700,00 zł;
- o liczbie osi - dwie - 1858,00 zł;
- o liczbie osi trzy - 1400,00 zł.
10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
- mniej niż 30 miejsc - 765,00 zł;
- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1818,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Pawlak
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 użytkowania 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.
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UCHWAŁA Nr XXVIII/180/2010
RADY GMINY BOBROWNIKI
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: 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, 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 40, poz. 230, Nr 106, poz.675)
i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. 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; z 2009r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz. 1463,
z 2010 r. Nr 95, poz. 616, Nr 96, poz. 620) zarządza się,
co następuje:
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§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych obowiązujące na terenie
Gminy Bobrowniki:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 700,00 zł.
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1 200,00 zł.
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 400,00 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, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 800,00 zł.
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1 500,00 zł.
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 700,00 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 pojazdu, zawieszenia według stawek
określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały;
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego) - 1 400,00 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) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1 700,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 100,00 zł.

Poz. 2752

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Marian Gajewski
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POROZUMIENIE
Nr TD.II.0116-153/10
zawarte w dniu 27 września 2010 r., w Toruniu
na podstawie art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”
1. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
będący zarządcą drogi wojewódzkiej reprezentowany
przez:
1) Piotra Całbeckiego - Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
2) Bartosza Nowackiego - Członka Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2. Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, będący
zarządcą dróg powiatowych reprezentowany przez:
1) Henryka Pawlinę - Starostę Sępoleńskiego
2) Barbarę Wiśniewską - Wicestarostę Sępoleńskiego
z kontrasygnatą Anny Hajduk-Kowalczyk Skarbnika Powiatu
zawierają porozumienie następującej treści:
Strony porozumienia zgodnie postanawiają wspólnie
realizować przedsięwzięcie zmierzające do dokonania
rozbudowy i przebudowy części drogowego układu
komunikacyjnego w Więcborku w obrębie ulic:
Gdańskiej (droga wojewódzka Nr 241 relacji TucholaRogoźno), I Armii Wojska Polskiego (droga powiatowa
Nr 1133 C relacji Więcbork-Wielowicz), Krótkiej
(droga gminna Nr 020714 C) i Starodworcowej (droga
powiatowa Nr 1129 C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy
Dwór-Więcbork).
§ 1.1. Zarząd
Województwa
KujawskoPomorskiego,
działając
jako
zarządca
drogi
wojewódzkiej nr 241, przekazuje, a Zarząd Powiatu w
Sępólnie Krajeńskim, działając jako zarządca dróg
powiatowych,
przejmuje
prowadzenie
zadania
zarządzania drogą wojewódzką Nr 241 poczynając od
km 39+690 łącznie ze strefą skrzyżowania z Aleją 600lecia do km 40+100 razem o długości 410 mb. Zadanie
to obejmuje rozbudowę i przebudowę części układu
komunikacyjnego w obrębie wskazanych wyżej ulic.
2. Przekazanie w zarządzanie zarządzanej przez
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego drogi
wojewódzkiej Nr 241 relacji Tuchola-Rogoźno nastąpi
na czas realizacji inwestycji wskazanego wyżej odcinka
do dnia jej odbioru końcowego.

3. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
przekaże Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim na
realizację zadania kwotę stanowiącą 1/3 wartości
opracowania dokumentacji projektowej w wysokości
50 427,00 zł wynikającą z przeprowadzonego
postępowania przetargowego oraz kwotę stanowiącą 1/6
szacunkowej wartości planowanych kosztów robót
budowlanych tj. kwotę wstępnie ustaloną na
700 625,00 zł wynikającą z zestawienia kosztów
sporządzonego i przedstawionego przez Starostę
Sępoleńskiego.
4. Kwoty, o których mowa w § 1 ust. 3 będą
wydatkowane w roku 2011.
5. Szczegółowa umowa dotycząca zakresu zadań
i rozliczenia finansowego pomiędzy stronami oraz
termin zakończenia inwestycji zostaną zawarte po
ogłoszeniu postępowania przetargowego na roboty
budowlane przez Zarząd Powiatu w Sępólnie
Krajeńskim.
§ 2. Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
zobowiązuje się do uzgodnienia projektu technicznego
i organizacji ruchu na przebudowanym skrzyżowaniu
z zarządem drogi wojewódzkiej oraz organem
zarządzającym ruchem na tej drodze.
§ 3. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania
oceny prowadzenia zadań wynikających z niniejszego
porozumienia według kryteriów legalności, celowości
i gospodarności.
§ 4.1. Porozumienie zawarto na czas realizacji
inwestycji, począwszy od dnia zawarcia niniejszego
porozumienia, pod warunkiem uzyskania przez Powiat
Sępoleński środków finansowych na realizację
przedmiotowego zadania.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego
rozwiązania
porozumienia
z
zachowaniem
3 miesięcznego terminu wypowiedzenia.
3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron
postanowień
porozumienia
lub
nienależytego
wykonywania obowiązków, każda ze stron ma prawo
rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu
wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.
§ 5. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6. Porozumienie
sporządzono
w
trzech
jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
egzemplarze
otrzymuje
Zarząd
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i jeden egzemplarz otrzymuje
Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
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§ 7. Niniejsze porozumienie obowiązuje od dnia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd Powiatu
w Sępólnie Krajeńskim

Marszałek Województwa
Piotr Całbecki

Starosta
Henryk Pawlina

Członek Zarządu
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Bartosz Nowacki

Wicestarosta
Barbara Wiśniewska
Skarbnik Powiatu
Anna Hajduk-Kowalczyk
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POROZUMIENIE
Nr TD.II.0116 -163/10
zawarte w dniu 8 października 2010 r., w Toruniu
na podstawie art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”
1. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
będący zarządcą drogi wojewódzkiej reprezentowany
przez:
1) Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego;
2) Bartosza
Nowackiego,
Członka
Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2. Burmistrz Miasta Solca Kujawskiego, będący
zarządcą dróg gminnych reprezentowany przez:
1) Antoniego Nawrockiego - Burmistrza Miasta Solca
Kujawskiego
2) Teresę Substyk - z-cę Burmistrza Miasta Solca
Kujawskiego
z kontrasygnatą Aliny Kowalskiej - Skarbnika
Miasta Solca Kujawskiego
zawierają porozumienie następującej treści:
Strony porozumienia zgodnie postanawiają wspólnie
realizować przedsięwzięcie zmierzające do budowy
bezkolizyjnego przejazdu pod linią kolejową Nr 018
Kutno-Piła na odcinku o długości 405, 20 mb. (wiadukt
kolejowy) wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej
Nr 249 (ul. 23 Stycznia i ul. Leśna) oraz z włączeniem
ulicy Dworcowej, ul. 22 Lipca i ul. Żwirki i Wigury
w drogę wojewódzka, w ramach projektu pn. „Szybka
Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze
metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów
transportu miejskiego - Podprojekt II: Stworzenie
zintegrowanego
systemu
transportowego
wraz
z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”.

§ 1.1. Zarząd
Województwa
KujawskoPomorskiego,
działając
jako
zarządca
drogi
wojewódzkiej Nr 249, przekazuje, a Burmistrz Miasta
Solca Kujawskiego, działając jako zarządca dróg
gminnych, przejmuje prowadzenie zadania zarządzania
drogą wojewódzką Nr 249 poczynając od km 2+893,7
do km 3+298,9 razem o długości 405,20 mb. Zadanie to
obejmuje budowę bezkolizyjnego przejazdu pod linią
kolejową wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej oraz
włączeniem ulic w drogę wojewódzką, a także budową
wiaduktu w obrębie wskazanych wyżej ulic.
2. Przekazanie w zarządzanie zarządzanej przez
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego drogi
wojewódzkiej Nr 249 relacji (Droga Nr 80) CzarnowoRzeka Wisła-Solec Kujawski-Droga Nr 10, nastąpi na
czas realizacji inwestycji wskazanego wyżej odcinka do
dnia jej odbioru końcowego.
§ 2. Burmistrz
Miasta
Solca
Kujawskiego
zobowiązuje się do uzgodnienia projektu technicznego
i organizacji ruchu na przebudowanych odcinkach
z zarządem drogi wojewódzkiej oraz organem
zarządzającym ruchem na tej drodze.
§ 3. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania
oceny prowadzenia zadań wynikających z niniejszego
porozumienia według kryteriów legalności, celowości
i gospodarności.
§ 4.1. Porozumienie zawarto na czas realizacji
inwestycji, począwszy od dnia zawarcia niniejszego
porozumienia.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo pisemnego
rozwiązania
porozumienia
z
zachowaniem
3 miesięcznego terminu wypowiedzenia.
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3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze
Stron postanowień porozumienia lub nienależytego
wykonywania obowiązków, każda ze Stron ma prawo
rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu
wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego.
Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Burmistrz Miasta
Solca Kujawskiego

§ 5. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Marszałek Województwa
Piotr Całbecki

Burmistrz
Antoni Nawrocki

§ 6. Porozumienie
sporządzono
w
pięciu
jednobrzmiących egzemplarzach, z których cztery
egzemplarze
otrzymuje
Zarząd
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i jeden egzemplarz otrzymuje
Burmistrz Miasta Solca Kujawskiego.

Członek Zarządu
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Bartosz Nowacki

Z up. Burmistrza
Teresa Substyk
z-ca Burmistrza

8

Skarbnik Miasta i gminy
Alina Kowalska

§ 7. Niniejsze porozumienie obowiązuje od dnia
października 2010 r. i podlega ogłoszeniu
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POROZUMIENIE
Nr TD.II.0116-169/10
zawarte w dniu 21 października 2010 r., w Toruniu
pomiędzy:
1. Zarządem
Województwa
KujawskoPomorskiego, reprezentowanym przez:
1) Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
2) Bartosza Nowackiego – Członka Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2. Zarządem Powiatu w Tucholi, reprezentowanym
przez:
1) Piotra Mówińskiego - Starostę Tucholskiego
2) Tadeusza
Zaborowskiego
Wicestarostę
Tucholskiego
przy kontrasygnacie Krystyny Siniło - Skarbnika
Powiatu Tucholskiego
Na podstawie art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”, w związku z realizacją projektu pod nazwą:
„Bory Tucholskie w labiryntach natury – wzmocnienie
pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej
mapie
Polski
poprzez
rozwój
infrastruktury
turystycznej” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013” zwanego dalej „Projektem” Strony
Porozumienia
zgodnie
postanawiają
wspólnie
realizować przedsięwzięcie pod nazwą: „Przebudowa
odcinków dróg wojewódzkich: drogi Nr 237 w km od
25+680 do 28+941, drogi Nr 241 w km od 0+000 do
0+700 i drogi Nr 240 w km od 25+137 do 27+562,
polegające na budowie ścieżek rowerowych”.
§ 1.1. Zarząd
Województwa
KujawskoPomorskiego,
działając
jako
zarządca
dróg

wojewódzkich przekazuje, a Zarząd Powiatu w Tucholi
jako
zarządca
dróg
powiatowych
przejmuje
prowadzenie
zadania
zarządzania
drogami
wojewódzkimi Nr 237 relacji Czersk-Mąkowarsko
w km od 25+680 do 28+941, drogą Nr 241 relacji
Tuchola-Rogoźno w km od 0+000 do 0+700 i drogą
Nr 240 relacji Chojnice-Tuchola-Świecie w km od
25+137 do 27+562. Zadanie to obejmuje budowę
ścieżek rowerowych w celu podniesienia atrakcyjności
i dostępności turystycznej gminy Tuchola, powiatu
tucholskiego i województwa kujawsko-pomorskiego
zgodnie z Umową Partnerską Nr TD.II.3052-3/2010
zawartą w dniu 9 marca 2010 r. w Toruniu pomiędzy
Powiatem
Tucholskim,
Gminą
Tuchola
a Województwem Kujawsko-Pomorskim.
2. Przekazanie między wskazanymi zarządcami
dróg publicznych wymienionych wyżej odcinków dróg
wojewódzkich nastąpi na czas realizacji inwestycji
i trwać będzie do dnia jej odbioru końcowego.
3. Umowa dotycząca szczegółowego zakresu zadań
i rozliczenia finansowego oraz terminu zakończenia
inwestycji pomiędzy Stronami zostanie zawarta
bezzwłocznie
po
ogłoszeniu
postępowania
przetargowego na roboty budowlane przez Zarząd
Powiatu w Tucholi.
§ 2. Zarząd Powiatu w Tucholi zobowiązuje się do
dokonywania, z zarządem drogi wojewódzkiej oraz
organem zarządzającym ruchem na tej drodze,
uzgodnień wszelkich zmian projektu technicznego
i organizacji ruchu na przebudowywanych odcinkach
dróg wojewódzkich.
§ 3. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania
oceny prowadzenia zadań wynikających z niniejszego

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 200

– 10565 –

Poz. 2755,2756

Porozumienia według kryteriów legalności, celowości
i gospodarności.

§ 6. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4.1. Zarząd Województwa przekaże Zarządowi
Powiatu Tucholskiemu w 2011 r. środki finansowe
w wysokości 1 627 606 zł na realizację przedsięwzięcia
określonego w § 1 ust. 1.
2. Środki finansowe na zapłatę faktur z tytułu
dokonanych zakupów i wykonanych robót w części
dotyczącej udziału Województwa w finansowanym
zadaniu będą przekazane po przedłożeniu pisemnego
wniosku o wypłatę środków finansowych, oświadczenia
o podatku VAT oraz oryginałów sprawdzonych faktur
dokumentujących wykonanie zadania, w terminie 14 dni
od dnia ich sprawdzenia i akceptacji przez Dyrektora
Departamentu Infrastruktury.

§ 7. Porozumienie
sporządzono
w
pięciu
jednobrzmiących egzemplarzach, z których cztery
egzemplarze
otrzymuje
Zarząd
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i jeden egzemplarz otrzymuje
Zarząd Powiatu w Tucholi.
§ 8. Niniejsze Porozumienie obowiązuje od dnia
21.X.2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 5.1. Porozumienie zawarto na czas realizacji
inwestycji, począwszy od dnia zawarcia niniejszego
Porozumienia, pod warunkiem uzyskania przez Powiat
Tucholski środków finansowych na realizację
przedmiotowego zadania.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego
rozwiązania
porozumienia
z
zachowaniem
trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron
postanowień
Porozumienia
lub
nienależytego
wykonywania obowiązków, każda ze stron ma prawo
rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu
wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd Powiatu
w Tucholi

Marszałek Województwa
Piotr Całbecki

Starosta Tucholski
Piotr Mówiński

Członek Zarządu
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Bartosz Nowacki

Wicestarosta Tucholski
Tadeusz Zaborowski
Skarbnik Powiatu
Krystyna Siniło
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POROZUMIENIE
z dnia 16 listopada 2010 r.
W dniu 16 listopada 2010 r. pomiędzy Gminą Miasto
Włocławek reprezentowaną przez:
Pana Andrzeja Pałuckiego – Prezydenta Miasta
Włocławek
przy udziale Skarbnika Miasta Włocławek Pani Janiny
Radzikowskiej
a
Powiatem Rypińskim reprezentowanym przez:
Zarząd Powiatu w Rypinie reprezentowany przez:
Starostę Powiatu Rypińskiego Pana Marka Stanisława
Tyburskiego
i Wicestarostę Powiatu Pana Piotra Pawłowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Rypińskiego
Pani Barbary Małeckiej
zwanym w treści porozumienia „Powiatem”

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych
poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym
publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 5, poz. 46 ) zawarto porozumienie w sprawie
wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego
nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci
niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci
z autyzmem następującej treści:
1. Gmina Miasto Włocławek wyraża zgodę na
badania i wydawanie orzeczeń dla dzieci niewidomych
i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz
z autyzmem z powiatu rypińskiego w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
we
Włocławku,
ul. Ogniowa 8/10.
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2. Powiat zobowiązuje się pokryć koszty związane
z badaniem i wydawaniem orzeczeń dla dzieci
niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo
słyszących oraz z autyzmem w wysokości 233 zł od
jednego badania i wydanego orzeczenia. Za wykonane
badanie w danym miesiącu Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10
wystawi Powiatowi rachunek, który należy zapłacić
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania na rachunek
podstawowy Poradni.
3. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Porozumienie
2010/2011.

zawarto

na

rok

szkolny

5. Niniejsze
porozumienie
sporządzono
w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej
ze stron.
Gmina Miasto Włocławek

Powiat

Prezydent Miasta
Andrzej Pałucki

Starosta
Marek Stanisław Tyburski

Skarbnik Miasta
Janina Radzikowska

Wicestarosta
Piotr Pawłowski
Skarbnik Powiatu
Barbara Małecka
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