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UCHWAŁA Nr XL/303/09
RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 52/9, 52/14, 52/15, 52/16,
52/17, 52/18 położonych pomiędzy drogą gminną – 091024C, a drogą powiatową - 1952 w miejscowości
Kowalewo, gmina Szubin
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41
i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 123,
poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, oraz
z 2009 r. Nr 220, poz. 1413) oraz na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 5 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 oraz z 2009 r. Nr 223, poz. 1458 i Nr 52,
poz. 420) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Szubin uchwalonego
uchwałą nr XVIII/180/2000 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 20 września 2000 r., uchwala się miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu działek
nr: 52/9, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/18 położonych
pomiędzy drogą gminną – 091024C, a drogą powiatową
- 1952 w miejscowości Kowalewo, gmina Szubin.
2. Integralną część uchwały stanowią:
a) rysunek planu w skali 1:1000 jako załącznik nr 1 do
uchwały,
b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu oraz sposobie ich realizacji, jako
załącznik nr 2 do uchwały,
c) ustalenie sposobu realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy wraz z zasadami
ich finansowania, jako załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2.1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach
objętych planem przepisy prawa miejscowego
dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla
osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy
i warunki.

2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą
być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń
rysunku stanowiącego załącznik do uchwały.
§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz
ustaleń przepisów zawartych w niniejszej uchwale, mają
zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami
wykonawczymi i odrębnymi.
§ 4. Każdy
teren
wydzielony
liniami
rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu
określony jest symbolem, w którym litery oznaczają
przeznaczenie poszczególnych terenów według
oznaczeń legendy rysunku planu.
§ 5. Na rysunku planu obowiązują:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
i różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) strefa ochrony archeologicznej;
5) symbole
identyfikujące
tereny
o
różnym
przeznaczeniu
i
różnych
zasadach
zagospodarowania.
Rozdział 2
Ogólne ustalenia planu
§ 6.1. Ustalenia ogólne obowiązują w granicach
obszaru objętego planem, o ile ustalenia szczegółowe
nie stanowią inaczej.
2. Przeznaczenie terenów:
1) w granicach planu wyznacza się tereny:
a) zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
o symbolu – MN,
b) zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług, o symbolu – MN/U,
c) dróg publicznych zbiorczych, o symbolu –
KD-Z,
d) dróg publicznych, o symbolu – KD,
e) dróg niepublicznych wewnętrznych, o symbolu –
KDW;
2) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów nie
związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu
i jego obsługą.
3. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) wymagane sytuowanie nowych budynków w sposób
umożliwiający
zharmonizowanie
obiektów
z otaczającym krajobrazem;
2) ogrodzenie działek ażurowe - zaleca się żywopłoty.
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4. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące
do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych
i różnorodności form krajobrazowych, w tym:
a) zachowanie istniejących form ukształtowania
terenu,
b) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych,
2) usuwanie drzew i krzewów wymaga stosownego
zezwolenia, podlega ograniczeniu i może nastąpić
jedynie w przypadku: uzasadnionej wycinki
o charakterze pielęgnacyjnym, realizacji docelowego
układu drogowego i inwestycji z zakresu
infrastruktury
technicznej,
zagrożenia
bezpieczeństwa ludzi i mienia.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) na terenie objętym planem, zgodnie z rysunkiem
planu, obowiązuje strefa archeologiczna „W”, na
obszarze strefy wszelka działalność inwestycyjna
musi być poprzedzona badaniami archeologicznymi
prowadzonymi na koszt inwestora, zakres prac
archeologicznych
określony
zostanie
przy
uzgodnieniu projektu budowlanego z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków;
2) w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na
obiekt zabytkowy prace ziemne należy wstrzymać
do momentu wykonania i udokumentowania badań
archeologicznych.
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: wymagana szczególna dbałość
o wysoką jakość estetyczną elementów wyposażenia
przestrzeni publicznych, m.in. obiektów małej
architektury, oświetlenia, w zakresie wykonania
nawierzchni, itp.
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów:
1) obowiązuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jakości
architektoniczno-estetycznej, zgodnie, z zasadami
określonymi na rysunku planu oraz w ustaleniach
szczegółowych,
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów: na terenie objętym
planem nie występują tereny podlegające ochronie.
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości:
1) podziału na działki budowlane dokonywać można
wyłącznie zgodnie z liniami rozgraniczającymi
tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach
zagospodarowania oraz zgodnie z zasadami podziału
wewnętrznego terenów o tym samym przeznaczeniu,
2) dopuszcza się możliwość łączenia projektowanych
działek budowlanych w większe nieruchomości
gruntowe funkcjonujące jako jedna działka
budowlana – z zachowaniem zasady budowy
wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na jednej
działce budowlanej.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) tereny
w
liniach
rozgraniczających
dróg
przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
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pieszych, lokalizacji ścieżek rowerowych i urządzeń
infrastruktury technicznej,
obowiązuje
zakaz
lokalizacji
zabudowy
niezwiązanej z utrzymaniem i obsługą komunikacji;
szczegółowe
rozwiązania
geometrii
ulic
i skrzyżowań (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe,
pasy postojowe) należy opracować w projektach
budowlanych inwestycji,
dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci
infrastruktury technicznej na warunkach gestorów
sieci
w uzgodnieniu z zarządcą drogi,
zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej
na warunkach określonych przez gestora sieci,
zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej:
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora
sieci,
b) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej dopuszcza się odprowadzenia ścieków
do
szczelnych
zbiorników
okresowo
opróżnianych; w sposób zorganizowany przez
przedsiębiorstwa
posiadające
stosowne
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie
odbioru ścieków komunalnych,
c) w czasie do jednego roku po wybudowaniu
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje
likwidacja
istniejących
zbiorników
na
nieczystości ciekłe,
d) zakaz budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków.
w przypadku parkingów i komunikacji dopuszcza
się, do czasu zrealizowania kanalizacji deszczowej,
odprowadzanie wód opadowych do gruntu po
uprzednim podczyszczeniu,
zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz obsługa zabudowy z przewidywanej rozdzielczej
sieci gazowej średniego ciśnienia gazu ziemnego lub
za pomocą indywidualnych zbiorników na gaz
płynny,
zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię
cieplną - dopuszcza się wykorzystanie urządzeń
zasilanych gazem, energią elektryczną lub innych
paliw ekologicznych, w tym pochodzących ze źródeł
energii odnawialnej, z zachowaniem normatywnych
wartości emisji spalin do atmosfery, określonych
w przepisach odrębnych i szczególnych,
zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną:
a) zasilanie obiektów z linii kablowych niskiego
napięcia, wyprowadzonych z projektowanej
stacji transformatorowej słupowej,
b) lokalizacja stacji w liniach rozgraniczających
gminnej drogi publicznej oznaczonej na rysunku
planu symbolem KD, w środkowej części
obszaru opracowania,
c) dla zasilania stacji należy wybudować kablową
linię średniego napięcia, poprzez wyprowadzenie
jej z projektowanej na terenie „Rometu” wolno
stojącej stacji transformatorowej,
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d) wszystkie projektowane linie kablowe średniego
oraz niskiego napięcia należy układać
w istniejących i projektowanych drogach
z
uwzględnieniem
ochrony
istniejącego
drzewostanu,
e) realizacja uzbrojenia elektroenergetycznego
w niepublicznych drogach wewnętrznych
wymaga wyprzedzającego uregulowania spraw
formalno-prawnych (służebność przesyłu) dla
ułożenia i eksploatacji sieci.
11) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:
a) podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez
kanalizację teletechniczną na warunkach
określonych przez wybranego gestora sieci,
b) w zakresie telefonii komórkowej obowiązuje
zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii
komórkowych,
12) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych:
a) gromadzenie
odpadów
komunalnych
w zamykanych, przenośnych pojemnikach wywóz odpadów z pojemników w sposób
zorganizowany
przez
przedsiębiorstwa
posiadające stosowne zezwolenia na świadczenie
usług
w
zakresie
odbioru
odpadów
komunalnych,
b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi
i szczególnymi.
11. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1) zabrania się wznoszenia tymczasowych obiektów
budowlanych,
2) do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się
użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących
zasadach.
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny
służące organizacji imprez masowych: nie przewiduje
się.
13. Wysokości stawek procentowych służących
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości:
1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów
publicznych – 0%;
2) na terenach przeznaczonych do realizacji celów
niepublicznych – 30%.
Rozdział 3
Zasady zagospodarowania obowiązujące dla terenu
objętego planem
§ 7. Tereny oznaczone
symbolami
1MN/U
przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług; obowiązują
następujące ustalenia:
1) wysokość budynków mieszkaniowych do dwóch
kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0 m
liczonych od powierzchni terenu w najniższym
narożniku budynku do szczytu dachu,
2) dachy o nachyleniu 20o do 60o,
3) dopuszcza się budowę wolno stojących garaży
o architekturze nawiązującej do budynku
mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem

4)

5)
6)

7)
8)

9)
10)
11)

12)
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pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków
maksymalnie 5 m,
dopuszcza się wydzielenie funkcji usługowej
w budynkach mieszkaniowych tak by strefa
uciążliwości usług nie wpływała na funkcję
mieszkaniową,
powierzchnia funkcji usługowej w projektowanym
budynku nie może przekraczać 60%,
uciążliwość prowadzonej działalności nie może
wykraczać poza granice działki i nie może
negatywnie wpływać na środowisko, w tym na
grunt, wody podziemne i powierzchniowe,
dopuszcza się realizację jednokondygnacyjnych
budynków usługowych,
wysokość budynków usługowych (w tym poddasze
użytkowe) maksymalnie 7,0 m liczonych od
powierzchni terenu w najniższym narożniku
budynku do szczytu dachu,
dachy budynków usługowych o nachyleniu 20o do
60o,
dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
dopuszcza
się
przebudowę,
rozbudowę
i modernizację istniejącej zabudowy na warunkach
dotyczących nowej zabudowy,
minimum 50% powierzchni działki biologicznie
czynnej, z dopuszczeniem miejsc parkingowych
w formie ażurowej nawierzchni wliczanej do
powierzchni biologicznie czynnej.

§ 8. Tereny oznaczone
symbolami
2MN/U
i 3MN/U przeznacza się na cel zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług;
obowiązują następujące ustalenia:
1) wysokość budynków mieszkaniowych do dwóch
kondygnacji naziemnych z poddaszem użytkowym
oraz maksymalnie 9,0 m liczonych od powierzchni
terenu w najniższym narożniku budynku do szczytu
dachu;
2) dachy o nachyleniu 20o do 60o;
3) dopuszcza się budowę wolno stojących garaży
o architekturze nawiązującej do budynku
mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem
pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków
maksymalnie 5 m;
4) dopuszcza się wydzielenie funkcji usługowej
w budynkach mieszkaniowych tak by strefa
uciążliwości usług nie wpływała na funkcję
mieszkaniową;
5) powierzchnia funkcji usługowej w projektowanym
budynku nie może przekraczać 60%;
6) uciążliwość prowadzonej działalności nie może
wykraczać poza granice działki i nie może
negatywnie wpływać na środowisko, w tym na
grunt, wody podziemne i powierzchniowe;
7) dopuszcza się realizację budynków usługowych do
jednej kondygnacji naziemnej;
8) wysokość budynków usługowych (w tym poddasze
użytkowe) maksymalnie 7,0 m liczonych od
powierzchni terenu w najniższym narożniku
budynku do szczytu dachu;
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9) dachy budynków usługowych o nachyleniu 20o do
60o;
10) minimum 50% powierzchni działki biologicznie
czynnej, z dopuszczeniem miejsc parkingowych
w formie ażurowej nawierzchni wliczanej do
powierzchni biologicznie czynnej.
§ 9. Tereny oznaczone symbolami 4MN - 7MN
przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:
1) wysokość budynków do dwóch kondygnacji
naziemnych oraz maksymalnie 9,0 m liczonych od
powierzchni terenu w najniższym narożniku
budynku do szczytu dachu;
2) dopuszcza się podpiwniczenie budynków;
3) dachy o nachyleniu 20o do 60o;
4) dopuszcza się budowę wolno stojących garaży
o architekturze nawiązującej do budynku
mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem
pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków
maksymalnie 5 m;
5) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej
związanej z podstawową funkcją terenu;
6) minimum 50% powierzchni działki biologicznie
czynnej
(zieleń
użytkowa
lub
ozdobna),
z dopuszczeniem miejsc parkingowych w formie
ażurowej nawierzchni wliczanej do powierzchni
biologicznie czynnej.
§ 10. Tereny
oznaczone
symbolami
KD-Z
przeznacza się na cel istniejącej drogi publicznej
zbiorczej:
1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych
i
urządzeń
technicznych
związanych
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu,
a także urządzeń związanych z potrzebami
zarządzania ruchem;
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją
drogi;
3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli
i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury
technicznej, niezwiązanych z podstawowym
przeznaczeniem terenu;
4) parametry
i
wskaźniki
kształtowania
zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających jak na
rysunku planu,
b) dopuszcza się budowę jezdni,
c) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej związanych z obsługą
techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp.,
na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu
z gestorami sieci.
§ 11. Teren oznaczony symbolem KD przeznacza się
na cel drogi publicznej:
1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych
i
urządzeń
technicznych
związanych
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu,
a także urządzeń związanych z potrzebami
zarządzania ruchem,
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2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją
drogi,
3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli
i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury
technicznej, niezwiązanych z podstawowym
przeznaczeniem terenu,
4) parametry
i
wskaźniki
kształtowania
zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających jak na
rysunku planu,
b) dopuszcza się realizację drogi w układzie
jednoprzestrzennym,
c) dopuszcza się budowę jezdni,
d) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej związanych z obsługą
techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp.,
na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu
z gestorami sieci.
§ 12. Tereny oznaczone symbolami KDW1 i KDW2
przeznacza się na cel dróg niepublicznych
wewnętrznych:
1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych
i
urządzeń
technicznych
związanych
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu,
a także urządzeń związanych z potrzebami
zarządzania ruchem,
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją
drogi,
3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli
i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury
technicznej, niezwiązanych z podstawowym
przeznaczeniem terenu,
4) parametry
i
wskaźniki
kształtowania
zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum
10 m – jak na rysunku planu,
b) dopuszcza się realizację drogi w układzie
jednoprzestrzennym,
c) dopuszcza się budowę jezdni,
d) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej związanych z obsługą
techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp.,
na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu
z gestorami sieci.
§ 13. Teren oznaczony symbolem KDW3 przeznacza
się na cel dróg niepublicznych wewnętrznych:
1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych
i
urządzeń
technicznych
związanych
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu,
a także urządzeń związanych z potrzebami
zarządzania ruchem,
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją
drogi,
3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli
i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury
technicznej, niezwiązanych z podstawowym
przeznaczeniem terenu,
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4) parametry
i
wskaźniki
kształtowania
zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na
rysunku planu,
b) dopuszcza się realizację drogi w układzie
jednoprzestrzennym,
c) dopuszcza się budowę jezdni,
d) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej związanych z obsługą
techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp.,
na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu
z gestorami sieci.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 14. Wykonanie
Burmistrzowi Szubina.

uchwały

powierza

się

§ 15. Uchwała podlega publikacji na stronie
internetowej gminy oraz w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Remigiusz Kasprzak
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załącznik nr 2
do uchwały nr xl/303/09
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 września 2009 r.
Lista nieuwzględnionych uwag
do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu działek nr: 52/9, 52/14, 52/15,
52/16, 52/17, 52/18 położonych pomiędzy drogą
gminną – 091024c, a drogą powiatową - 1952
w miejscowości Kowalewo, gmina Szubin
Na podstawie art. 17 pkt 14 oraz z art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,
poz. 880, z 2008 r. Nr 132, poz. 803, Nr 199, poz. 1227
i Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 220, poz. 1413)
przedkłada się Radzie Miejskiej w Szubinie listę
nieuwzględnionych uwag umieszczonych w poniższym
wykazie.

Lp.

Treść uwag

Ustalenia projektu
planu dla
nieruchomości, której
dotyczy uwaga

Uzasadnienie
nieuwzględnienia uwagi

Zgłaszający uwagę
z datą wpływu uwagi

1.

Prośba o wprowadzenie
zapisu do planu, aby
drogi
wewnętrzne
(oznaczone symbolami
KDW1, KDW2, KDW3)
miały charakter dróg
publicznych.

Drogi
oznaczone
w planie symbolami
KDW1, KDW2, KDW3
są przeznaczone na cel
dróg
niepublicznych
wewnętrznych.

Polityka
przestrzenna
gminy
Szubin
nie
przewiduje
na
terenie
objętym planem tworzenia
publicznych
dróg
wewnętrznych.

Teresa
Kowalczyk
ul. Korczaka 2/20
85-319 Bydgoszcz
Data wpływu uwagi:
14.09.2009 r.

załącznik nr 3
do uchwały nr XL/303/09
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 września 2009 r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji i zasadach finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, zapisanych
w
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
terenu
działek
nr: 52/9, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/18 położonych
pomiędzy drogą gminną – 091024c, a drogą
powiatową - 1952 w miejscowości Kowalewo, gmina
Szubin
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6,
poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 132,

poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 oraz
z 2009 r. Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Szubinie
określa następujący sposób realizacji i zasady
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które zgodnie z ustawą z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym należą do zadań
własnych gminy i służą zaspokajaniu zbiorowych
potrzeb mieszkańców.
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
przewidziane do realizacji na podstawie planu stanowią:
a) drogi publiczne wraz z uzbrojeniem podziemnym,
urządzeniami
infrastruktury
technicznej,
oświetleniem, ścieżkami rowerowymi, zielenią
towarzyszącą i odpowiednim zabezpieczeniem
technicznym
zmniejszającym
uciążliwość
komunikacyjną w stosunku do innych funkcji
w rozumieniu przepisów ochrony środowiska;
modernizacja istniejących zjazdów oraz budowa
nowych połączeń komunikacyjnych z terenu
objętego planem miejscowym, realizacja dróg
dojazdowych
publicznych,
prace
związane
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z utrzymaniem i modernizacją terenu dróg
publicznych
zrealizowanych
w
liniach
rozgraniczających tych dróg, perspektywiczna
budowa oświetleń drogowych i realizacja małej
architektury związanej z funkcją drogową,
urządzenia elektroenergetyczne; budowa linii
kablowych nn dla obsługi projektowanych
inwestycji,
adaptacja
istniejących
linii
elektroenergetycznych,
sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne oraz
gazowe; utrzymanie istniejących i projektowanych
sieci wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych wraz
z budową infrastruktury technicznej niezbędnej do
wykonania projektowanych podłączy w przypadku
realizacji projektowanych inwestycji budowlanych,
sieć
telekomunikacyjna;
podłączenie
projektowanych
obiektów
budowlanych
do
istniejącej linii telekomunikacyjnej.
2. Sposób realizacji inwestycji:
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego terenu działek nr: 52/9, 52/14, 52/15,
52/16, 52/17, 52/18 położonych pomiędzy drogą
gminną – 091024C, a drogą powiatową - 1952
w miejscowości Kowalewo, gmina Szubin, odbywać
się będzie zgodnie z założeniami określonymi
w
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin,
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej
przebiegać
będzie
zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami, w tym m.
in. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006 r.
poz. 1163 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118
z późn. zm.), Ustawą z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2007 r.
poz. 115 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129
z 2006 r. poz. 902 z późn. zm.), Inwestycje
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w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw i energii
elektrycznej realizowane będą w sposób określony
w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz.U. Nr 89 z 2006 r. poz. 625
z późn. zm.). Sposób realizacji inwestycji wynikał
będzie z wykorzystania możliwych do zastosowania
rozwiązań
techniczno-technologicznych
gwarantujących
wysoką
jakość
wykonania
inwestycji. Dopuszcza się etapową realizację
inwestycji.
3. Zasady finansowania:
Realizacja inwestycji drogowych, parkingów oraz
z zakresu zieleni urządzonej publicznej będzie
finansowana przez budżet miasta z dopuszczeniem
porozumień finansowych zawartych z innymi
podmiotami zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.
in. ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, z 2005 r. poz. 2104
z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r.
o finansowaniu infrastruktury transportu drogowego
(Dz.U. Nr 267 z 2005 r. poz. 2251 z późn. zm.).
Finansowanie
inwestycji
infrastrukturalnych
związanych z zaopatrzeniem terenu objętego planem
w energię elektryczną będzie realizowana ze środków
finansowych
przedsiębiorstwa
energetycznego
posiadającego wymaganą koncesje oraz na podstawie
umów z zainteresowanymi odbiorcami energii na
warunkach określonych przez gestorów sieci.
Inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej
i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15
ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz.U. Nr 123. z 2006 r. poz. 858 z późn. zm.)
ze środków budżetu miasta z dopuszczeniem
porozumień finansowych zawartych z innymi
podmiotami.
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UCHWAŁA Nr XXXIX/438/09
RADY MIEJSKIEJ w KORONOWIE
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Tryszczynie, gmina
Koronowo.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r.
Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Dz.U. 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) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.
Dz.U. z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z 2006 r.
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 z 2007r. Nr 127,
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201,
poz. 1237), Rada Miejska uchwala, co następuje:
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Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1.1. Po
stwierdzeniu
zgodności
planu
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Koronowo uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/404/05
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2005 r.
uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w Tryszczynie,
gmina Koronowo, zwany dalej planem.
2. Integralne części uchwały stanowią:
1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek
planu w skali 1:1000 z wyrysem ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy w skali 1:25 000;
2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający
rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu planu;
3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający
rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.
§ 2.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:
1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach
o jednej lub dwóch płaszczyznach spadku,
nachylonych pod kątem nie większym niż 15o ;
2) dachu średnio wysokim – należy przez to rozumieć
dach o dwóch lub więcej płaszczyznach spadku,
nachylonych pod kątem większym niż 15o i nie
większym niż 30o;
3) dachu wysokim – należy przez to rozumieć dach
o dwóch lub więcej płaszczyznach spadku,
nachylonych pod kątem większym niż 30o i nie
większym niż 45o;
4) harmonijnym charakterze zabudowy – należy przez
to
rozumieć
wymóg
realizacji
obiektów
o
podobnych
walorach
architektonicznych
charakteryzujących się podobnymi parametrami
(np. proporcje, skala obiektu, rodzaj dachu, rodzaj
i kolorystyka materiałów wykończeniowych
elewacji i pokrycia dachowego);
5) linii rozgraniczającej ściśle określonej – należy
przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny
o różnym sposobie zagospodarowania;
6) linii rozgraniczającej orientacyjnej – należy przez to
rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym
sposobie zagospodarowania, której przebieg może
być zmieniony na warunkach określonych
w uchwale;
7) linii wewnętrznego podziału ściśle określonej –
należy przez to rozumieć istniejącą lub
projektowaną linię podziału na rysunku planu terenu
o tej samej funkcji;
8) linii wewnętrznego podziału orientacyjnej – należy
przez to rozumieć projektowaną linię podziału
terenu o tej samej funkcji, której przebieg może być
zmieniony na warunkach określonych w uchwale;
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9) modernizacji – należy przez to rozumieć
unowocześnienie,
uwspółcześnienie
obiektów
i urządzeń w zakresie wymiany materiałów
i urządzeń;
10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to
rozumieć linię, w której może być umieszczona
ściana budynku /za wyjątkiem elementów
architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, okap
dachu, podokienniki oraz inne detale/;
11) symbolu terenu – rozumie się przez to
identyfikacyjne oznaczenie terenu zawierające
literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym
numerem;
12) terenie – należy przez to rozumieć obszar
o określonym przeznaczeniu wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi.
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu,
a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na
dzień uchwalenia planu.
§ 3.1. Ustalenie
przeznaczenia
oraz
zasad
zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje
w oparciu o:
1) oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2
uchwały i na rysunku planu;
2) ustalenia planu określone w rozdziałach 3
i 4 uchwały.
2. Ustalenia tekstowe planu zapisane są w układzie:
1) ustaleń ogólnych obowiązujących na całym obszarze
planu;
2) ustaleń szczegółowych dla każdego terenu
oznaczonego symbolem liczbowo - literowym.
3. Ustalenia ogólne zapisane są w następującej
formie:
1) przeznaczenie terenu;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenu
i obiektów podlegających ochronie ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, a także narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenu;
13) stawki procentowa, na podstawie której ustala się
opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
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4. Ustalenia szczegółowe zapisane są w formie
wynikającej ze specyfiki poszczególnych terenów.
Rozdział II
Oznaczenia graficzne
§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
ściśle określone;
3) linie wewnętrznego podziału terenów o tym samym
przeznaczeniu ściśle określone;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) obszar ograniczonego użytkowania;
6) symbole terenów.
Rozdział III
Ogólne ustalenia planu
§ 5.1. Ustalenia ogólne planu obowiązują dla
wszystkich terenów w granicach planu, o ile ustalenia
szczegółowe planu nie stanowią inaczej.
2. Przeznaczenie terenów:
1) dla każdego terenu wyznaczonego liniami
rozgraniczającymi ustala się jego przeznaczenie
określone w ustaleniach szczegółowych;
2) przeznaczenie terenu ustala się na rysunku planu
symbolem literowym i numerem wyróżniającym go
spośród innych terenów;
3) w granicach opracowania planu ustala się
następujące przeznaczenie terenów:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczone symbolem MN,
b) teren
zabudowy
zagrodowej
oznaczony
symbolem RM,
c) teren
zieleni
nieurządzonej
oznaczony
symbolem Z,
d) tereny dróg publicznych oznaczone symbolem
KDD,
e) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem
KDW.
3. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) obowiązuje lokalizacja zabudowy w części działki
wyznaczonej liniami zabudowy określonymi na
rysunku planu;
2) na
terenach
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej obowiązuje zasada lokalizacji nie
więcej niż dwóch obiektów kubaturowych na jednej
działce, w tym tylko jednego budynku
mieszkalnego;
3) obowiązuje harmonijny charakter zabudowy;
4) dla budynków mieszkalnych obowiązuje realizacja
dachów średnio wysokich lub wysokich dwu lub
wielospadowych
z
pokryciem
dachówką
ceramiczną, blachodachówką lub dachówką
bitumiczną w kolorze określonym w ustaleniach
szczegółowych; kolor dachu dotyczy nowych
budynków oraz dachów wymienianych na
budynkach istniejących;
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5) dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się
dachy płaskie;
6) w granicach działki obowiązuje jednakowa
kolorystyka budynków na niej realizowanych;
7) obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń pełnych oraz
ogrodzeń
z
prefabrykowanych
elementów
betonowych;
8) reklamy, szyldy i tablice informacyjne:
a) dopuszcza się lokalizowanie szyldów mocowanych
prostopadle do elewacji frontowej dostosowanych
do wystroju elewacji,
b) ustala się zakaz umieszczania reklam na elewacjach
budynków w sposób zmieniający lub zakrywający
elementy wystroju architektonicznego;
9) na poszczególnych działkach dopuszcza się
realizację obiektów małej architektury ogrodowej
oraz terenowych urządzeń rekreacji (np. oczek
wodnych itp.);
10) na działkach o powierzchni większej niż 2.000 m2
dopuszcza się budowę stawu rekreacyjnego;
11) ustala się zakaz realizacji obiektów tymczasowych
oraz blaszanych garaży.
4. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje utrzymanie i ochrona wartościowego
drzewostanu i krzewów;
2) obowiązuje zasada utrzymania istniejących form
zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności
niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej;
3) obowiązuje wyznaczenie miejsc na pojemniki
służące do czasowego gromadzenia odpadów
stałych.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w wypadku
zaistnienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych
przypuszczenia iż odkryty przedmiot jest zabytkiem,
obowiązuje:
a) wstrzymanie wszelkich prac mogących uszkodzić
lub zniszczyć odkryty przedmiot,
b) zabezpieczenie, przy użyciu dostępnych środków
tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,
c) niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie
jest to możliwe, burmistrza.
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: nie ustala się.
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone
na rysunku planu;
2) obowiązuje ograniczenie wysokości budynków
mieszkalnych do 9,0 m, budynków gospodarczych
i garażowych do 5,0 m;
3) obowiązuje ograniczenie wysokości nowych
ogrodzeń do 1,60m;
4) obowiązuje zachowanie minimum 50% powierzchni
działki w stanie biologicznie czynnym;
5) obowiązująca maksymalna powierzchnia zabudowy
- 30% powierzchni działki.
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie: ustala się strefy
ograniczonego
użytkowania
od
linii
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elektroenergetycznych 15 kV i 30 kV, w których
zakazuje się sadzenia drzew.
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
1) obowiązuje podział terenu na działki zgodnie
z zasadami określonymi na rysunku planu;
dopuszcza się możliwość łączenia działek w celu
utworzenia jednej działki budowlanej;
2) dla linii orientacyjnych obowiązuje tolerancja
+- 4,0 m.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu , w tym zakaz
zabudowy: nie ustala się.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
komunikacji:
1) powiązania układu komunikacyjnego obszaru
objętego planem z siecią dróg zewnętrznych odbywa
się publicznymi drogami dojazdowymi lub drogami
wewnętrznymi;
2) obowiązuje klasyfikacja oraz szerokość w liniach
rozgraniczających dróg określona w ustaleniach
szczegółowych;
3) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych
w ramach danej działki według wskaźnika:
minimum 1 miejsce postojowe dla domu
jednorodzinnego;
4) tereny
w
liniach
rozgraniczających
dróg
przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu
pieszych, lokalizacji infrastruktury technicznej,
lokalizacji ścieżki rowerowej;
5) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się
przykrawężnikowe miejsca postojowe;
6) dopuszcza
się
tymczasowe
utrzymanie
dotychczasowych powiązań komunikacyjnych dróg
istniejących zlokalizowanych w obszarze planu do
czasu realizacji ustaleń planu;
7) wzdłuż pasów drogowych dopuszcza się nasadzenia
drzew jednolitego gatunku;
8) dopuszcza się adaptację sieci infrastruktury
technicznej niezwiązanej bezpośrednio z obsługą
terenu z wymogiem uwzględnienia jej w projektach
zagospodarowania terenów oraz udostępnienia
służbom eksploatacyjnym i konserwującym na
zasadach określonych w obowiązujących przepisach
odrębnych;
9) dopuszcza się zachowanie, remonty i rozbudowę
istniejących oraz realizację nowych sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej związanych z obsługą
techniczną drogi;
10) w liniach rozgraniczających dróg obowiązuje zakaz
lokalizacji reklam.
12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej
poprzez projektowaną sieć rozdzielczą na
warunkach gestora sieci,
b) sieć wodociągową projektować w ciągach
komunikacyjnych,
c) dopuszcza się indywidualne ujęcia wody
z obowiązkiem włączenia do sieci wodociągowej po
jej wybudowaniu;

Poz. 108

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych:
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych docelowo na
oczyszczalnię ścieków;
b) kanalizację sanitarną projektować w ciągach
komunikacyjnych
zgodnie
z
warunkami
technicznymi określonymi przez gestora sieci,
c) dopuszcza się tymczasowe odprowadzenie ścieków
do bezodpływowych, szczelnych osadników do
czasu realizacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej
z obowiązkiem włączenia się do niej po jej
wybudowaniu,
d) dopuszcza się odprowadzenie ścieków do
przydomowych
biologicznych
oczyszczalni
ścieków, w przypadku spełnienia warunków
gruntowo-wodnych;
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) odprowadzenie wód opadowych z ciągów
komunikacyjnych
docelowo
do
kanalizacji
deszczowej,
b) kanalizację deszczową projektować w ciągach
komunikacyjnych w układzie rozdzielczym na
warunkach gestora sieci,
c) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych
z dachów i utwardzonych placów i dojazdów na
teren własnej działki;
4) zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną przewiduje się
z projektowanych linii niskiego napięcia, które
należy
wybudować
z
istniejących
stacji
transformatorowych „Tryszczyn 09” i „Tryszczyn 03”
po ich przebudowie na stacje w gabarycie
400 kVA oraz z projektowanych stacji
transformatorowych słupowych, które należy
zlokalizować w pasie drogi 04 KDD i 07 KDD. Dla
zasilania projektowanych stacji wybudować
odgałęzienie napowietrzno - kablowe SN od
istniejącej
linii
SN
zasilającej
stację
transformatorową „Tryszczyn 09”;
b) realizacja
uzbrojenia
elektroenergetycznego
w drogach wewnętrznych wymaga wyprzedzającego
uregulowania spraw formalno-prawnych (służebność
gruntowa) dla ułożenia i eksploatacji sieci;
5) zaopatrzenie w energię cieplną:
a) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł
indywidualnych,
b) zakazuje się stosowania źródeł ciepła z czynnikami
wysokoemisyjnymi,
c) dopuszcza się do ogrzewania budynków ekologiczne
czynniki grzewcze jak: energia elektryczna, olej
opałowy
niskosiarkowy,
gaz,
opał
stały
niskoemisyjny;
6) telekomunikacja:
a) podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez
istniejącą i projektowaną kanalizację teletechniczną
na warunkach określonych przez wybranego gestora
sieci,
b) zabrania się budowy napowietrznych linii
telefonicznych, a istniejące docelowo przewiduje się
do skablowania;
7) gospodarka odpadami stałymi:
a) w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych wskazana jest wstępna
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segregacja odpadów stałych w miejscu ich
powstawania,
gromadzenie
w
pojemnikach
w obrębie poszczególnych działek i wywóz ich na
warunkach wskazanych przez odpowiednie służby
komunalne,
b) pozostałe
odpady
unieszkodliwiać
zgodnie
z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
13. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się
dotychczasowe użytkowanie terenu.
14. Stawki
procentowe
służące
naliczeniu
jednorazowej
opłaty
od
wzrostu
wartości
nieruchomości:
1) 0% dla terenów przeznaczonych pod publiczne
drogi;
2) 30% dla pozostałych terenów objętych planem.
Rozdział VI
Szczegółowe ustalenia planu
§ 6. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1 MN
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) dachy w kolorze ceglastym,
c) obsługa komunikacyjna z gminnych dróg
dojazdowych;
3) dopuszcza się:
a) lokal użytkowy wbudowany w budynek mieszkalny
na usługi typu bytowego, jak drobny handel,
działalność biurowa, gabinet lekarski itp.
o powierzchni nie przekraczającej norm określonych
prawem budowlanym,
b) utrzymanie oraz zmianę istniejących form
zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów, rozbudowę
oraz wymianę obiektu z zachowaniem warunków
wynikających z ustaleń planu.
§ 7. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 2 MN, 3 MN, 4MN, 6MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) dachy w kolorze ceglastym,
c) obsługa komunikacyjna z gminnych dróg
dojazdowych i dróg wewnętrznych;
3) dopuszcza się lokal użytkowy wbudowany
w budynek mieszkalny na usługi typu bytowego, jak
drobny handel, działalność biurowa, gabinet lekarski
itp. o powierzchni nie przekraczającej norm
określonych prawem budowlanym
§ 8. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 4 RM:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa,
2) obowiązuje obsługa komunikacyjna z gminnej drogi
publicznej i drogi wewnętrznej;
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3) dopuszcza się utrzymanie oraz zmianę istniejących
form zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów
rozbudowę oraz wymianę obiektów z zachowaniem
warunków wynikających z ustaleń planu.
§ 9. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 7 Z:
1) przeznaczenie terenu: zieleń nieurządzona;
2) obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy.
§ 10. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 8 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) dachy w kolorze grafitowym,
c) pozostawienie
ogólnodostępnego,
bez
wygradzania działek, pasa terenu szerokości
5,0 m wzdłuż rowu
d) likwidacja garaży blaszanych zlokalizowanych
na działce nr 199,
e) obsługa komunikacyjna z gminnych dróg
dojazdowych i dróg wewnętrznych;
3) dopuszcza się:
a) lokal użytkowy wbudowany w budynek
mieszkalny na usługi typu bytowego, jak drobny
handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp.
o powierzchni nie przekraczającej norm
określonych prawem budowlanym,
b) utrzymanie oraz zmianę istniejących form
zabudowy, kształtów zadaszeń i dachów,
rozbudowę
oraz
wymianę
obiektu
z zachowaniem warunków wynikających
z ustaleń planu,
c) na działkach nr 202/1 i 203 zabudowę bliźniaczą.
§ 11. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 9 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) dachy w kolorze ceglastym,
c) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych
i wewnętrznej;
3) dopuszcza się usługi wbudowane w budynek
mieszkalny lub do niego dobudowane typu
bytowego, jak drobny handel, działalność biurowa,
gabinet lekarski itp o powierzchni nie
przekraczającej
norm
określonych
prawem
budowlanym.
§ 12. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 10 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) dachy w kolorze brązowym,
c) obsługa komunikacyjna z gminnych dróg
dojazdowych i dróg wewnętrznych;
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3) dopuszcza się lokal użytkowy wbudowany
w budynek mieszkalny na usługi typu bytowego, jak
drobny handel, działalność biurowa, gabinet lekarski
itp. o powierzchni nie przekraczającej norm
określonych prawem budowlanym.
§ 13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 11 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) dachy w kolorze ceglastym,
c) obsługa komunikacyjna z gminnej drogi dojazdowej
i drogi wewnętrznej;
3) dopuszcza się usługi wbudowane w budynek
mieszkalny lub do niego dobudowane typu
bytowego, jak drobny handel, działalność biurowa,
gabinet lekarski itp o powierzchni nie
przekraczającej
norm
określonych
prawem
budowlanym.
§ 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 12 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) dachy w kolorze ceglastym,
c) obsługa komunikacyjna z gminnych dróg
dojazdowych i dróg wewnętrznych;
3) dopuszcza się lokal użytkowy wbudowany
w budynek mieszkalny na usługi typu bytowego, jak
drobny handel, działalność biurowa, gabinet lekarski
itp. o powierzchni nie przekraczającej norm
określonych prawem budowlanym.
§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 01 KDD:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga gminna w klasie dojazdowej o szerokości
w liniach rozgraniczających 11,0m-17,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jednojezdniowa,
dwupasowa z dwustronnym chodnikiem.
§ 16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 02 KDD:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga gminna w klasie dojazdowej o szerokości
w liniach rozgraniczających 10,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jednojezdniowa,
dwupasowa z dwustronnym lub jednostronnym
chodnikiem.
§ 17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 03 KDD:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga gminna w klasie dojazdowej o szerokości
w liniach rozgraniczających 8,0-10,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jednojezdniowa,
dwupasowa z dwustronnym chodnikiem i placem do
zawracania.
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§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 04 KDD:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga gminna w klasie dojazdowej o szerokości
w liniach rozgraniczających 14,0 m-23,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jednojezdniowa,
dwupasowa z dwustronnym lub jednostronnym
chodnikiem;
4) w liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się
lokalizację słupowej stacji transformatorowej oraz
przepompownię ścieków.
§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 05 KDD:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga gminna w klasie dojazdowej o szerokości
w liniach rozgraniczających 10,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jednojezdniowa,
dwupasowa z jednostronnym chodnikiem.
§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 06 KDD:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga gminna w klasie dojazdowej o szerokości
w liniach rozgraniczających 10,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jednojezdniowa,
dwupasowa z dwustronnym chodnikiem i placem do
zawracania.
§ 21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 07 KDD:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga gminna w klasie dojazdowej o szerokości
w liniach rozgraniczających 10,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jednojezdniowa,
dwupasowa z dwustronnym chodnikiem;
4) w liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się
lokalizację słupowej stacji transformatorowej.
§ 22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 08 KDW, 010 KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) wewnętrzna droga dojazdowa o szerokości w liniach
rozgraniczających 10,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jednojezdniowa,
dwupasowa z dwustronnym chodnikiem.
§ 23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 09 KDW, 011 KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) wewnętrzna droga dojazdowa o szerokości w liniach
rozgraniczających 10,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jednojezdniowa,
dwupasowa z dwustronnym chodnikiem i placem do
zawracania.
§ 24. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 012 KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) wewnętrzna droga dojazdowa – ciąg pieszo-jezdny
o szerokości w liniach rozgraniczających 5,0 m;
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§ 25. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 013 KDW, 014 KDW, 016 KDW, 017
KDW, 018KDW, 019 KDW, 020 KDW, 021 KDW,
022 KDW i 023 KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) wewnętrzna droga dojazdowa o szerokości w liniach
rozgraniczających 10,0 m;
3) w przekroju poprzecznym – droga jednojezdniowa,
dwupasowa z dwustronnym chodnikiem i placem do
zawracania.
§ 26. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 015 KDW, 024 KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) wewnętrzna droga dojazdowa o szerokości w liniach
rozgraniczających 10,0m
3) w przekroju poprzecznym – droga jednojezdniowa,
dwupasowa z dwustronnym chodnikiem.
§ 27. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 025 KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) wewnętrzna droga dojazdowa – ciąg pieszo-jezdny
o szerokości w liniach rozgraniczających 7,5m.
Rozdział V
Przepisy końcowe
§ 28. Traci moc uchwała Nr VII/92/2003 Rady
Miejskiej w Koronowie z dnia 23 kwietnia 2003
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w gminie Koronowo obejmujących we
wsi Gościeradz część działki nr 12 oraz we wsi
Tryszczyn działkę nr 206 i część działki nr 199 –
w zakresie § 4.2 (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr poz.).
§ 29. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Koronowa.

powierza

się

§ 30. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na
stronie internetowej gminy.
§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Myk
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/438/09
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 września 2009 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU PLANU
W trakcie wyłożenia do wglądu publicznego
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zostały złożonych osiem uwag, z czego
cztery uwzględniono.
Uwzględnione uwagi dotyczyły:
-- korekty linii rozgraniczającej drogi ze względu na
istniejący zbiornik gazu,
-- pozostawienia w planie istniejącej zabudowy
zagrodowej,
-- zmiany sposobu podziału działek,
-- zmiany lokalizacji przepompowni ścieków.
Uwzględnienie uwag nastąpiło przez wprowadzenie
stosownych zapisów do uchwały planu i korekt na
rysunku planu.

Nieuwzględnione uwagi dotyczą:
-- uregulowania spraw gruntowych, ponieważ nie jest
to sprawa planu miejscowego,
-- utworzenia nowego siedliska, ponieważ teren
znajduje
się
w
kompleksie
istniejącej
i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz
posiada zbyt małą powierzchnię na jego utworzenie,
-- niewyrażenia zgody na propozycję podziału terenu
na działki budowlane i zaprojektowanie niezbędnej
drogi wewnętrznej ponieważ takie rozwiązanie jest
dla właściciela korzystne, a podziałów dokonuje się
wyłącznie na wniosek właściciela gruntów,
-- rozliczenia za grunty, ponieważ nie dokonuje się
tego w trakcie sporządzania planu, a po jego wejściu
w życie

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/438/09
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 września 2009 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH
W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
I. Sposób realizacji inwestycji
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców
stanowią, zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy.
Do zadań własnych gminy należy realizacja:
1) gminnych dróg
2) wodociągów
3) kanalizacji sanitarnej
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców
stanowią, zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy.
Realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z prawem
budowlanym,
o
zamówieniach
publicznych,
o samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej
i o ochronie środowiska.
II. Zasady finansowania zadań inwestycyjnych
1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
109

ujętych w planie miejscowym podlega przepisom
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
przy czym:
1) Wydatki majątkowe określa uchwała rady gminy;
2) Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy
uchwala się w uchwale budżetowej.
3) Zadania w zakresie dróg finansowane będą przez
budżet gminy lub na podstawie porozumień
z innymi podmiotami;
4) Zadania w zakresie budowy wodociągów
i kanalizacji będą finansowane na podstawie art. 15
ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) ze
środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo
publiczno-prawne.
2. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych
będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r
Nr 89, poz. 625 z późn.zm.).
3. Prognozowane źródła finansowania przez gminę:
a) dochody własne,
b) dotacje,
c) pożyczki preferencyjne,
d) fundusze Unii Europejskiej,
e) udział podmiotów gospodarczych.
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UCHWAŁA Nr XXVIII/311/09
RADY POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Włocławskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.1) uchwala się, co
następuje:

4) zasady dostępu do dokumentów Rady, jej komisji
i Zarządu Powiatu we Włocławku oraz korzystania
z nich;
5) liczbę członków Zarządu Powiatu.

§ 1. Uchwala się Statut Powiatu Włocławskiego
wraz z załącznikami: mapa powiatu włocławskiego,
herb
powiatu
włocławskiego,
flagi
powiatu
włocławskiego, pieczęci powiatu włocławskiego,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2. Ilekroć w dalszej części niniejszego Statutu jest
mowa o:
1) powiecie - należy przez to rozumieć Powiat
Włocławski;
2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu we
Włocławku;
3) komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady
Powiatu we Włocławku;
4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć
Komisję Rewizyjną Rady Powiatu we Włocławku;
5) klubach radnych - należy przez to rozumieć kluby
radnych Rady Powiatu we Włocławku;
6) zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu
we Włocławku;
7) starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo
Powiatowe we Włocławku;
8) statucie - należy przez to rozumieć niniejszy Statut
Powiatu Włocławskiego wraz z załącznikami;
9) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.).

§ 2. Traci moc uchwała Rady Powiatu we
Włocławku nr XXVII/296/09 z dnia 24 września 2009 r.
oraz uchwała nr XXIX/240/01 z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Włocławskiego,
zmieniona uchwałą nr XXXVI/327/02 Rady Powiatu we
Włocławku z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie
zmiany Statutu Powiatu Włocławskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu we Włocławku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Budzyński
1.Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

załącznik
do uchwały nr XXVIII/311/09
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 27 listopada 2009 r.
Statut
Powiatu Włocławskiego
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Statut określa:
1) ustrój powiatu włocławskiego;
2) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady
Powiatu we Włocławku, komisji Rady Powiatu,
Zarządu Powiatu we Włocławku;
3) zasady tworzenia klubów radnych Rady Powiatu we
Włocławku;

§ 3.1. Powiat
stanowi
lokalną
wspólnotę
samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu
oraz terytorium obejmujące następujące gminy:
1) Gmina Baruchowo;
2) Gmina Boniewo;
3) Miasto i Gmina Brześć Kujawski;
4) Gmina Choceń;
5) Miasto i Gmina Chodecz;
6) Gmina Fabianki;
7) Gmina i Miasto Izbica Kujawska;
8) Gmina Kowal;
9) Miasto Kowal;
10) Gmina Lubanie;
11) Miasto i Gmina Lubień Kujawski;
12) Gmina i Miasto Lubraniec;
13) Gmina Włocławek.
2. Mapa powiatu stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego statutu.
3. Powiat posiada:
1) herb powiatu, którego wzór graficzny stanowi
załącznik nr 2;
2) flagę powiatu, której wzór graficzny stanowi
załącznik nr 3;
3) pieczęcie powiatu, których wzory graficzne stanowi
załącznik nr 4.
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§ 4.1. Powiat wykonuje zadania własne oraz
zlecone z zakresu administracji rządowej, a także
przyjęte od administracji rządowej w drodze
porozumienia.
2. Zadania własne obejmują w szczególności
sprawy publiczne wymienione w ustawie o samorządzie
powiatowym oraz określone w innych ustawach.
3. Zadania zlecone i powierzone przyjęte w drodze
porozumienia, powiat wykonuje po zapewnieniu przez
administrację
rządową
środków
finansowych
w wysokości koniecznej na ich realizację.
§ 5. Powiat wykonuje swoje zadania poprzez:
1) działalność swoich organów;
2) powiatowe jednostki organizacyjne;
3) działalność innych podmiotów - na podstawie
zawartych z nimi umów i porozumień;
4) powiatowe służby, inspekcje i straże.
§ 6. W celu realizacji zadań publicznych
i przedsięwzięć gospodarczych przekraczających własne
możliwości, powiat może podejmować współdziałanie
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym
w szczególności zawierać porozumienia z innymi
powiatami,
tworzyć
związki
powiatów
lub
przystępować do nich.
Powiat może także zgodnie z prawem
o stowarzyszeniach tworzyć bądź przystępować do
istniejących stowarzyszeń.
§ 7. Siedzibą
Włocławek.

organów

powiatu

jest

4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem spośród nowo wybranych radnych
obecnym na sesji.
§ 11. Przewodniczący rady, a w przypadku jego
nieobecności
wyznaczony
wiceprzewodniczący,
w szczególności:
1) zwołuje sesje rady;
2) ustala porządek obrad;
3) nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń rady,
w tym czuwa nad przygotowaniem materiałów na
obrady, zaprasza gości do udziału w sesji;
4) przewodniczy obradom i sprawuje policję sesyjną,
w tym:
a) otwiera i zamyka sesję,
b) sprawdza istnienie quorum na początku sesji
i w trakcie jej trwania, w przypadkach budzących
wątpliwości oraz na wniosek radnych,
c) udziela i odbiera głos,
d) zarządza i przeprowadza głosowanie nad
projektami uchwał;
5) podpisuje uchwały, protokoły z obrad sesji oraz inne
dokumenty rady;
6) koordynuje prace komisji rady;
7) opracowuje projekt planu pracy rady;
8) opiniuje projekty planów pracy komisji w celu
skoordynowania z planem pracy rady;
9) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu;
10) reprezentuje radę na zewnątrz.

Miasto

Rozdział 2
Organizacja wewnętrzna rady
§ 8.1. Rada działa na sesjach, a w okresie
międzysesyjnym poprzez swoje komisje oraz przez
zarząd w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały rady.
2. Komisje rady pozostają pod kontrolą rady, której
składają sprawozdania ze swojej działalności.

1)
2)
3)
4)
5)

Poz. 109

§ 9. W ramach rady działają:
Przewodniczący;
Wiceprzewodniczący;
Komisja Rewizyjna;
komisje stałe;
doraźne komisje do określonych zadań.

§ 10.1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez
przewodniczącego.
2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje
przewodniczący rady poprzedniej kadencji na dzień
przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych
wyników wyborów do rad na obszarze kraju.
3. Czynności o których mowa w ust. 2 obejmują:
1) określenie daty, godziny i miejsca zwołania sesji
nowo wybranej rady;
2) przygotowanie projektu porządku obrad;
3) dokonanie otwarcia sesji;

§ 12.1. Przewodniczący
rady
wyznacza
wiceprzewodniczącego do zastępowania go w czasie
nieobecności.
2. Do
wiceprzewodniczącego
zastępującego
przewodniczącego rady stosuje się przepisy dotyczące
przewodniczącego rady.
3. W
przypadku
nie
wyznaczenia
przez
przewodniczącego
rady
zastępującego
go
wiceprzewodniczącego, zadania wiceprzewodniczącego
wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
§ 13. Obsługę rady i jej komisji zapewnia właściwy
wydział.
Rozdział 3
Tryb pracy rady
1. Sesje rady
§ 14.1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga
w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji,
określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz
w innych ustawach, a także w przepisach prawnych
wydanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne;
2) deklaracje - zawierające samo zobowiązanie się do
określonego postępowania;
3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej
sprawie;
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4) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania
adresatów
zewnętrznych
do
określonego
postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;
5) opinie - zawierające oświadczenia wiedzy lub oceny.
3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli
nie ma zastosowania przewidziany w statucie tryb
zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania
uchwał.
2. Przygotowanie sesji
§ 15.1. Sesje przygotowuje przewodniczący rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad;
2) ustalenie czasu i miejsca obrad;
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów,
w
tym
projektów
uchwał
dotyczących
poszczególnych punktów porządku obrad.
3. Sesje zwołuje przewodniczący rady lub
wyznaczony wiceprzewodniczący.
W przypadku nieobecności przewodniczącego rady
i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego zadania
przewodniczącego rady wykonuje wiceprzewodniczący
najstarszy wiekiem.
§ 16.1. O sesji rady należy zawiadomić pisemnie
radnych, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym
terminem sesji, wskazując miejsce i termin rozpoczęcia
posiedzenia, proponowany porządek obrad oraz
załączając projekty uchwał, z tym że materiały na sesje,
których przedmiotem jest uchwalenie budżetu powiatu
oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonywania
budżetu, wysyła się radnym na 14 dni przed terminem
sesji (decyduje data stempla pocztowego).
2. W razie niedotrzymania terminów, o których
mowa w ust. 1, rada może podjąć uchwałę o odroczeniu
sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek
o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego
tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad
ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
3. Nie wysyła się tych projektów uchwał oraz
innych materiałów, które w terminach właściwych dla
trybu zwołania posiedzenia komisji zostały radnym już
doręczone przed posiedzeniem komisji. Stosowną
adnotację o takim trybie doręczania radnym materiałów
na sesje – przewodniczący rady zamieszcza
w wysyłanym radnym zawiadomieniu o zwołaniu sesji
lub dołączonym do zawiadomienia porządku obrad.
4. Zawiadomienie
o
terminie,
miejscu
i przedmiocie obrad rady powinno być podane do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 17.1. Przed każdą sesją przewodniczący rady, po
zasięgnięciu opinii starosty, ustala listę gości
zaproszonych na sesję.
2. Do udziału w sesjach rady mogą zostać
zobowiązani kierownicy powiatowych służb, inspekcji
i straży oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu.
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3. Przebieg sesji
§ 18. Zarząd jest zobowiązany udzielić wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu
i odbyciu sesji rady.
§ 19. Publiczność obserwująca przebieg
zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

sesji

§ 20.1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek przewodniczącego obrad lub
radnego, rada może postanowić o przerwaniu sesji
i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie
na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym
w ust. 2 rada może postanowić w szczególności ze
względu na niewyczerpanie porządku obrad, potrzebę
dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne
nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające radzie
właściwe obradowanie i podjęcie uchwał.
4. W przypadku stwierdzenia braku quorum
uniemożliwiającego dokończenie sesji, przewodniczący
rady może zarządzić przerwę lub wyznaczyć nowy
termin posiedzenia sesji.
5. Fakt przerwania obrad, imiona i nazwiska
nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez
usprawiedliwienia opuścili
obrady przed ich
zakończeniem odnotowuje się w protokole.
§ 21.1. Rada może rozpocząć obrady w obecności co
najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący rady nie przerywa obrad, gdy
liczba radnych obecnych w miejscu odbywania
posiedzenia rady spadnie poniżej połowy składu rady,
jednakże rada nie może wówczas podejmować uchwał.
§ 22.1. Sesję otwiera, prowadzi
i zamyka
przewodniczący rady.
2. W razie nieobecności przewodniczącego rady
czynności określone w ust. 1 wykonuje jeden
z wiceprzewodniczących rady, wyznaczony przez
przewodniczącego rady.
§ 23.1. Otwarcie
sesji
rady
następuje
po
wypowiedzeniu przez przewodniczącego rady formuły:
„Otwieram (nr kolejny sesji) sesję Rady Powiatu we
Włocławku”.
2. Po otwarciu sesji przewodniczący rady:
1) stwierdza
na
podstawie
listy
obecności
prawomocność obrad (quorum);
2) przedstawia porządek obrad; z wnioskiem
o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może
wystąpić radny, komisja, klub radnych albo zarząd;
3) poddaje pod głosowanie wnioski, o których mowa
w pkt 2.
3. Po uchwaleniu porządku obrad w trybie,
o którym mowa w ust. 2 rada nie może w trakcie obrad
dokonywać zmian lub uzupełnień przyjętego porządku
obrad.
§ 24. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
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2) sprawozdanie starosty z wykonania uchwał rady
i działalności zarządu pomiędzy sesjami;
3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie
stanowiska;
4) interpelacje i zapytania radnych;
5) wnioski i oświadczenia radnych.
§ 25.1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje się
odpowiednio do zarządu, starosty lub poszczególnych
członków zarządu za pośrednictwem przewodniczącego
rady. Zapytania mogą być też kierowane do
przewodniczącego rady lub wiceprzewodniczącego
rady.
2. Interpelację składa się w sprawach zasadniczych
dla powiatu, a wypowiedź ją wyrażająca powinna
zawierać w sobie konkretne pytanie odzwierciedlające
istotę problemu będącego interpelacją.
3. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub
w okresie między sesjami.
4. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana ustnie
na sesji, w trakcie której została złożona lub pisemnie
w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. O zachowaniu
terminu decyduje data stempla pocztowego lub
urzędowe potwierdzenie daty wpływu lub wysyłki.
5. Odpowiedź na złożoną w trakcie obrad rady
interpelację udzielana jest przez jej adresata lub w jego
imieniu przez wyznaczonego członka zarządu bądź
upoważnioną inną osobę, w końcowej części porządku
obrad tej samej sesji, w trakcie której została zgłoszona.
6. Radny, który uzna, że ustna odpowiedź na jego
interpelację jest niepełna lub mało precyzyjna może
ponowić swoją interpelację składając ją na piśmie.
7. Wypowiedź zgłoszona jako interpelacja, która
nie spełnia wymogu określonego w ust. 2, zwalnia
adresata z udzielenia odpowiedzi. Przepis ust. 3 stosuje
się odpowiednio.
§ 26.1. Zapytania składa się ustnie, w trakcie obrad
rady, w sprawach mniej złożonych dotyczących
aktualnych problemów powiatu, a także w celu
uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje się
odpowiednio przepisy § 25 ust. 4-6 z tym, że termin jej
udzielenia ustala się na 14 dni.
§ 27.1. Przewodniczący rady prowadzi obrady
według ustalonego porządku, otwierając i zamykając
dyskusję nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący rady udziela głosu według
kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach
może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez
zezwolenia przewodniczącego rady.
4. Przewodniczący rady może zabierać głos
w każdej chwili obrad.
5. Przewodniczący rady może udzielić głosu osobie
nie będącej radnym.
§ 28.1. Poza porządkiem obrad przewodniczący rady
udziela głosu jedynie do złożenia wniosku formalnego.
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2. Przewodniczący rady udziela głosu poza
kolejnością w sprawie wniosków formalnych,
w szczególności dotyczących:
1) sprawdzenia quorum;
2) zmiany lub uzupełnienia porządku obrad;
3) ograniczenia czasu wystąpień mówców;
4) zakończenia wystąpień;
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;
6) zarządzenia przerwy;
7) odesłania projektu uchwały do komisji;
8) przeliczenia głosów;
9) przestrzegania porządku obrad;
10) reasumpcji podjętej uchwały.
§ 29.1. Przewodniczący rady czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością
wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących
w sesji.
2. Przewodniczący rady może czynić radnym
uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich
wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
przywołać mówcę „do rzeczy”.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo
zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają
porządek obrad lub uchybiają powadze sesji,
przewodniczący rady, przywołuje radnego „do
porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku,
może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego
faktu w protokole sesji.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio
do osób spoza rady zaproszonych na sesje i do
publiczności.
5. Przewodniczący rady, po uprzednim ostrzeżeniu,
może nakazać opuszczenie sali obrad rady tym osobom
spośród publiczności, które swoim zachowaniem
zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.
§ 30.1. Po
wyczerpaniu
listy
mówców
przewodniczący rady zamyka dyskusję.
2. Po zamknięciu dyskusji w razie potrzeby
przewodniczący rady zarządza przerwę w celu
umożliwienia właściwej komisji lub zarządowi
ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty
wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność
przygotowania
poprawek
w
rozpatrywanym
dokumencie.
3. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący rady
rozpoczyna procedurę głosowania.
4. Do
momentu
zarządzenia
głosowania,
przewodniczący rady może udzielić radnym głosu tylko
w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego
o sposobie lub porządku głosowania.
§ 31.1. Po
wyczerpaniu
porządku
obrad
przewodniczący rady kończy sesję, wypowiadając
formułę: „Zamykam (nr kolejny sesji) sesję Rady
Powiatu we Włocławku”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa
się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która
objęła więcej niż jedno posiedzenie.
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§ 32.1. Z przebiegu obrad sporządza się zapis
dźwiękowy oraz protokół nie później niż w 10 dni po jej
zakończeniu. Protokół stanowi urzędowe stwierdzenie
przebiegu obrad. Zapis dźwiękowy ulega kasacji po
zatwierdzeniu protokołu na następnej sesji.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godziny jej
rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwiska
przewodniczącego rady i osoby sporządzającej
protokół;
2) stwierdzenie prawomocności obrad;
3) odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniej sesji;
4) ustalony porządek posiedzenia;
5) przebieg obrad, a w szczególności: streszczenie
wystąpień lub na wniosek mówcy treść jego
wystąpienia, teksty zgłoszonych i uchwalonych
wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych
wystąpień;
6) przebieg głosowania i jego wyniki;
7) wskazanie wniesienia przez radnego zdania
odrębnego do treści uchwały;
8) podpis
przewodniczącego
lub
wiceprzewodniczącego
prowadzącego
obrady
i osoby sporządzającej protokół.
§ 33.1. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia
do protokołu nie później niż
do dnia rozpoczęcia następnej sesji rady.
O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki rozstrzyga
przewodniczący rady po wysłuchaniu protokolanta
i przesłuchaniu zapisu dźwiękowego przebiegu obrad.
2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 nie
zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść
sprzeciw do rady.
3. Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji po
rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
§ 34.1. Do protokołu dołącza się: listę obecności
radnych, listę zaproszonych gości, teksty przyjętych
przez radę uchwał, protokoły głosowań tajnych,
zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez
radnych,
usprawiedliwienia
osób
nieobecnych,
oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce
przewodniczącego rady.
2. Protokół z obrad zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej.
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3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty
wymienione w ust. 1 pkt 1-4 wymagają zaopiniowania
przez zarząd.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do projektów
uchwał mających charakter opinii lub stanowiska,
o których mowa w § 14 ust. 2.
5. Przewodniczący rady koordynuje prace związane
z opiniowaniem przez komisje rady i zarząd złożonych
projektów uchwał.
6. W przypadku wystąpienia kilku inicjatyw
uchwałodawczych i przedłożenia kilku projektów
uchwał dotyczących tej samej problematyki, o dalszym
losie takich projektów rozstrzyga rada poddając każdy
z nich pod głosowanie lub podejmując decyzje
o przekazaniu ich do odpowiednich komisji w celu
wypracowania i przedłożenia jednej wersji projektu
uchwały z ewentualnymi wnioskami mniejszościowymi.
Po przekazaniu projektów do odpowiednich komisji
przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
7. Opinie, o których mowa w ust. 3 zarząd wyraża
w terminie 14 dni od daty otrzymania projektów
uchwał. W sytuacjach szczególnych, gdy dochowanie
tego terminu z przyczyn niezależnych od zarządu nie
jest możliwe, wydłużenia terminu na wniosek zarządu
dokonuje przewodniczący rady.
§ 36.1. Projekt
uchwały
powinien
określać
w szczególności:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną;
3) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem
uchwały;
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwały;
5) określenie terminu obowiązywania lub wejścia
w życie uchwały;
6) uzasadnienie.
2. Uzasadnienie obejmuje w szczególności:
1) wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały;
2) przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie,
która ma być normowana;
3) wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym
a projektowanym stanem prawnym;
4) przedstawienie przewidywanych skutków np.
społecznych, gospodarczych, finansowych.
3. Projekty uchwał są opiniowane co do ich
zgodności z prawem przez radcę prawnego starostwa.

4. Uchwały rady
§ 35.1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) co najmniej 3 radnym;
2) przewodniczącemu rady;
3) klubowi radnych;
4) komisji rady;
5) zarządowi.
2. Projekty uchwał przed wniesieniem ich pod
obrady rady powinny być wcześniej zaopiniowane przez
właściwe komisje rady. Nie dotyczy to projektów
uchwał wniesionych pod obrady rady wskutek zmiany
porządku obrad dokonanej w trybie § 23 ust. 2 pkt 2.

§ 37. Wnioskodawca może cofnąć projekt uchwały
w każdej chwili, nie później jednak niż do czasu
zarządzenia głosowania przez przewodniczącego rady.
§ 38.1. Uchwały rady powinny być zredagowane
w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń
w ich powszechnym znaczeniu.
2. Uchwały rady podpisuje przewodniczący rady.
W przypadku nieobecności przewodniczącego rady
uchwały
podpisuje
wiceprzewodniczący
rady
prowadzący sesję.
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§ 39.1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej
podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może
nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie
wcześniej niż na następnej sesji.
§ 40.1. Wykaz przyjętych przez radę uchwał,
z każdego jej posiedzenia, ogłasza się poprzez
wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie
starostwa przez okres minimum 15 dni od daty ich
uchwalenia.
2. Uchwała
bądź
przepis
ustawy
może
przewidywać odrębny sposób jej ogłaszania.
5. Procedura głosowania
§ 41. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
§ 42.1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez
podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza oraz
oblicza oddane głosy przewodniczący rady przy
pomocy wiceprzewodniczących i powołanych przez
radę sekretarzy obrad.
3. Wyniki
głosowania
jawnego
ogłasza
przewodniczący rady.
§ 43.1. W głosowaniu tajnym radni głosują za
pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady, a samo
głosowanie przeprowadza wybrana z grona radnych
komisja skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie
przewodniczącym.
2. Kart do głosowania nie może być więcej niż
radnych obecnych na sesji.
3. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji
skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik
głosowania.
4. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania
stanowią załącznik do protokołu sesji.
§ 44. Przewodniczący czuwa nad zachowaniem
formalnych przesłanek ważności uchwał, to jest nad
stwierdzeniem quorum podczas aktu głosowania
i stwierdzeniem, czy uchwałę podjęto przy
obowiązującej większości głosów.
§ 45.1. Przewodniczący obrad przed poddaniem
wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza radzie
proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego
redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził
wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. Porządek głosowania nad przyjęciem projektów
uchwał jest następujący:
1) głosowanie zgłoszonego wniosku o odrzucenie
projektu uchwały;
2) głosowanie zgłoszonych poprawek oraz wniosków
mniejszości, jako pierwsze głosuje się poprawki
najdalej idące, o kolejności głosowania poprawek
decyduje przewodniczący obrad;
3) głosowanie projektu uchwały w całości ze
zgłoszonymi autopoprawkami oraz przyjętymi
poprawkami.
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3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru
osób, przewodniczący przed zamknięciem listy
kandydatów pyta każdego z nich, czy zgadza się
kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej
poddaje pod głosowanie zamknięte listy kandydatów,
a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy
nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
5. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych
paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje
według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności
przewodniczący poddaje pod głosowanie te poprawki,
których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych
poprawkach. O kolejności głosowania poprawek
decyduje przewodniczący.
6. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej
inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie
poddaje się pod głosowanie.
7. Przewodniczący zarządza głosowanie w ostatniej
kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze
zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do
projektu uchwały.
8. Przewodniczący może odroczyć głosowanie,
o jakim mowa w ust. 7 na czas potrzebny do
stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie
zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi
postanowieniami uchwały.
§ 46.1. Głosowanie zwykłą większością głosów
oznacza, że przechodzi wniosek, który uzyskał większą
liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów nieważnych
lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup
głosujących.
2. W przypadku równej liczby głosów „za”
i „przeciw” w głosowaniu jawnym głosowanie powtarza
się.
§ 47. Głosowanie bezwzględną większością głosów
oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co
najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych
ważnie
oddanych
głosów,
tzn.
przeciwnych
i wstrzymujących się.
W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów
bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych
głosów plus jeden głos ważnie oddany.
W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych
głosów bezwzględną większość głosów stanowi
pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę
ważnie oddanych głosów.
6. Komisje rady
§ 48.1. Rada w drodze uchwały, może powoływać ze
swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych
zadań, określając przedmiot ich działania, nazwę oraz
skład osobowy.
2. Komisje podlegają radzie w całym zakresie
swojej działalności, przedkładają jej plan pracy
i sprawozdania z działalności.
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§ 49.1. W skład komisji wchodzą radni.
Obowiązkiem radnego jest uczestnictwo w pracach
komisji, której jest członkiem.
2. Przewodniczącego komisji wybiera rada spośród
radnych.
Komisja może powołać sekretarza komisji.
3. Wiceprzewodniczącego komisji wybierają radni
będący członkami komisji.
4. Radny może być członkiem nie więcej niż
2 komisji stałych, a przewodniczącym - tylko jednej.
§ 50.1. Do
zadań
komisji
stałych
należy
w szczególności:
1) przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał
rady;
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady
i uchwał zarządu;
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych
komisji przez radę, zarząd lub inne komisje;
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków
mieszkańców powiatu dotyczących działalności rady
i zarządu.
2. Komisja stała działa zgodnie z własnym planem
pracy zatwierdzonym przez radę. Rada może
dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.
3. Komisja jest obowiązana przedstawić radzie
sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz
w roku oraz w każdym czasie – na żądanie rady.
§ 51.1. Komisja obraduje w obecności co najmniej
połowy swojego składu.
2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków,
mogą także uczestniczyć: przewodniczący rady, radni
nie będący członkami komisji oraz członkowie zarządu.
3. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej
posiedzenie inne osoby, których obecność jest
uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej
sprawy.
§ 52.1. Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenia
komisji i ustala projekt porządku dziennego.
W razie nieobecności przewodniczącego obowiązki
te pełni wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący komisji obowiązany jest zwołać
posiedzenie komisji w celu rozpatrzenia określonej
sprawy na wniosek co najmniej 1/3 członków komisji
lub przewodniczącego rady.
3. Zawiadomienia o terminie posiedzenia komisji
doręcza się radnym i zaproszonym członkom co
najmniej na 7 dni przed posiedzeniem komisji.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3, uważa się za
zachowany, jeżeli zawiadomienie zostało nadane
w urzędzie pocztowym na 7 dni przed posiedzeniem
komisji. W takim przypadku o zachowaniu terminu
decyduje data stempla pocztowego.
§ 53.1. Do wykonywania określonych zadań rada
powołuje komisje doraźne, określając w uchwale ich
skład, zakres działania, a także czas na który zostają
powołane.
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2. Do pracy komisji doraźnych stosuje się
odpowiednio postanowienia dotyczące komisji stałych.
§ 54.1. Komisje zajmują stanowisko w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy jej składu.
2. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się,
na żądanie wnioskodawcy w sprawozdaniu komisji jako
wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach
dotyczących projektów uchwał rady.
3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji rady
przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję
radny sprawozdawca.
7. Radni
§ 55.1. Radny obowiązany jest
uczestniczyć
w posiedzeniach rady i jej komisjach oraz innych
instytucji samorządowych, do których został wybrany
lub desygnowany.
2. Radny nie może bez ważnych powodów uchylić
się od przyjęcia funkcji w organach powiatu
i zrezygnować z ich pełnienia.
§ 56.1. Radny potwierdza swoją obecność na
posiedzeniu rady i jej komisji podpisem na liście
obecności.
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub
posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją
nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia
na ręce przewodniczącego rady lub przewodniczącego
komisji.
8. Kluby radnych
§ 57.1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub tworzy co najmniej trzech radnych.
3. Przynależność
radnych
do
klubu
dobrowolna.

jest

§ 58.1. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić
przewodniczącemu rady w ciągu 7 dni od dnia zebrania
założycielskiego.
2. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno
zawierać:
1) imię i nazwisko przewodniczącego klubu;
2) listę członków klubu z określeniem funkcji
wykonywanych w klubie;
3) nazwę klubu – jeżeli klub ją posiada.
3. Działalność klubów radnych nie może być
finansowana z budżetu powiatu, z wyłączeniem lokali
dla klubów radnych, które zarząd w miarę możliwości,
zapewni klubom w budynku starostwa.
4. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi
przez siebie regulaminami. Regulamin klubu nie może
być sprzeczny ze statutem.
5. Przewodniczący klubów radnych są obowiązani
przedłożyć przewodniczącemu rady regulaminy klubów
w terminie 7 dni od ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać
stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących
przedmiotem obrad rady.
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Rozdział 4
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 59.1. Komisja
Rewizyjna
składa
się
z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego,
sekretarza oraz pozostałych członków w liczbie
ustalonej przez radę.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem
radnych pełniących funkcję przewodniczącego rady,
wiceprzewodniczącego rady oraz radnych będących
członkami zarządu.
3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera
rada.
4. Zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza
Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna
spośród swoich członków.
§ 60. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
1) organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej
obrady;
2) w przypadku nieobecności przewodniczącego lub
niemożności działania, jego zadania wykonuje
zastępca.
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§ 63.1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole
na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego
przez radę.
2. Komisja Rewizyjna przedstawia radzie projekt
planu, o którym mowa w ust. 1, do dnia 30 listopada
roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
3. Za zgodą rady Komisja Rewizyjna może
przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie
nieprzewidzianym w rocznym planie kontroli.
§ 64.1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się
w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie
stanu
faktycznego
w
zakresie
działalności
kontrolowanego
podmiotu,
rzetelne
jego
udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności
według kryteriów ustalonych w § 62 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów
zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowody mogą być wykorzystane
w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania
świadków oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia
kontrolowanych.
4. Komisja Rewizyjna w uzgodnieniu z zarządem,
może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych
lub merytorycznych pracowników starostwa.
3. Tryb kontroli

§ 61.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają
wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach
w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość
lub dotyczą one ich interesu prawnego.
2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków
Komisji decyduje pisemnie przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej decyduje rada.
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może
odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do rady
w terminie siedmiu dni od daty powzięcia wiadomości o
treści tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 62.1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność
zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych, pod
względem:
1) zgodności z prawem;
2) celowości;
3) rzetelności;
4) gospodarności.
2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu
powiatu i występuje z wnioskiem do rady w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarządowi.
Wniosek
w
sprawie
absolutorium
podlega
zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
3. Komisja Rewizyjna wykonuje również inne
zadania kontrolne, na zlecenie rady.
4. Przepis ust. 3 nie narusza uprawnień kontrolnych
innych komisji powołanych przez radę.

§ 65.1. W
celu
przeprowadzenia
czynności
kontrolnych przewodniczący Komisji Rewizyjnej
wyznacza zespół kontrolny składający się z co najmniej
trzech członków Komisji i ustanawia przewodniczącego
zespołu.
2. Kontrole prowadzone są na podstawie
pisemnego
upoważnienia
wydanego
przez
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co
najmniej na 10 dni przed przeprowadzeniem kontroli,
zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej
jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4. Kontrolujący
obowiązani
są
przed
przystąpieniem do czynności kontrolnych, okazać
kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienie,
o którym mowa w ust. 2.
§ 66.1. Kierownicy
kontrolowanych
jednostek
organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia
warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności
udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia
informacji i wyjaśnień.
2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne
w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może
naruszać
porządku
pracy
obowiązującego
w kontrolowanej jednostce.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
sanitarnych oraz dotyczących informacji niejawnych
i ochrony danych osobowych obowiązujących
w kontrolowanej jednostce.
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4. Protokoły kontroli
§ 67.1. Zespół kontrolny, w terminie 14 dni od
zakończenia kontroli sporządza protokół z kontroli
podpisywany przez członków zespołu oraz kierownika
kontrolowanej
jednostki, który może
wnieść
zastrzeżenia
do
protokołu.
Protokół
zawiera
w szczególności:
1) nazwę i adres kontrolowanej jednostki;
2) imiona i nazwiska kontrolujących;
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności
kontrolnych;
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objętego kontrolą;
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej
jednostki;
6) przebieg i
wynik czynności kontrolnych,
a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na
stwierdzenie nieprawidłowości w działalności
kontrolowanej jednostki oraz wskazanie dowodów
potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
a także podpisaną adnotację o zapoznaniu
z protokołem kierownika kontrolowanej jednostki
oraz ewentualne uwagi tego kierownika co do treści
protokołu lub przebiegu kontroli.
2. W przypadku odmowy podpisania protokołu
przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on
zobowiązany do złożenia Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej w terminie trzech dni od daty odmowy,
pisemnego wyjaśnienia przyczyn nie podpisania.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
występujących w kontrolowanej jednostce Komisja
Rewizyjna
przekazuje
Staroście
protokół
z przeprowadzonej kontroli.
4. W przypadku określonym w ust. 2 Starosta
podejmuje działania zmierzające do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości. O jego wynikach
informuje Komisję Rewizyjną w określonym przez nią
terminie.
5. Komisja
Rewizyjna
przedstawia
radzie
sprawozdanie z wyników kontroli zleconej przez radę,
wyników kontroli wykonania budżetu powiatu oraz
z realizacji rocznego planu kontroli.
6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych
przez radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu
kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo
raz na 6 miesięcy.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 68.1. Komisja
Rewizyjna
obraduje
na
posiedzeniach
zwoływanych
przez
jej
przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem
pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może
zapraszać na swoje posiedzenia:
1) radnych nie będących członkami Komisji
Rewizyjnej;
2) kierowników
powiatowych
jednostek
organizacyjnych;
3) osoby zaangażowane na wniosek Komisji
Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów
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oraz inne osoby posiadające wiedzę z zakresu obrad
komisji.
3. Sekretarz komisji sporządza z jej posiedzenia
protokół, który podlega przyjęciu na następnym
posiedzeniu komisji.
§ 69. Komisja Rewizyjna zajmuje stanowisko
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu komisji w głosowaniu jawnym.
§ 70. Obsługę techniczną
zapewnia właściwy wydział.

Komisji

Rewizyjnej

§ 71.1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie rady
lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie
zainteresowane komisje współdziałać w wykonywaniu
funkcji kontrolnej z innymi komisjami rady w zakresie
ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności
na wymianie uwag, informacji i doświadczeń
dotyczących
działalności
kontrolnej
oraz
na
przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może
zwracać się do przewodniczących innych komisji rady
o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych
mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej
kontrolą.
4. Do członków innych komisji uczestniczących
w kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną
stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5. Przewodniczący rady zapewnia koordynację
współdziałania
poszczególnych
komisji
w celu właściwego zapewnienia ich skuteczności
działania.
Rozdział 5
Organizacja wewnętrzna zarządu
§ 72.1. Zarząd liczy 5 osób.
2. W skład zarządu wchodzą:
1) starosta, jako przewodniczący;
2) wicestarosta;
3) pozostali członkowie zarządu w liczbie 3 osób.
3. Zarząd uważa się za wybrany, jeżeli rada
dokonała wyboru całego jego składu.
4. Szczegółowe zasady i tryb dokonywania wyboru
starosty, wicestarosty i pozostałych członków zarządu,
a także odwoływania starosty i poszczególnych jego
członków oraz przyjmowania rezygnacji starosty
określa ustawa.
5. Starosta jest wybierany spośród kandydatów
zgłoszonych wyłącznie przez radnych.
§ 73.1. Zarząd wykonuje uchwały
powiatu określone przepisami prawa
zasad kolegialności.
2. Ograniczenie kolegialności
zarządu dopuszczalne jest wyłącznie
określonych w ustawach.

rady i zadania
z zachowaniem
w działaniach
w przypadkach
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§ 74.1. Do zadań zarządu należy w szczególności:
1) opracowywanie i przedstawianie radzie wszystkich
spraw,
o
których
stanowi
rada
oraz
przygotowywanie projektów uchwał w tych
sprawach;
2) przedkładanie wniosków o zwoływanie sesji rady;
3) wykonywanie uchwał rady, określanie sposobu ich
wykonywania oraz składanie radzie sprawozdań
z ich wykonania;
4) gospodarowanie mieniem powiatu;
5) wykonywanie budżetu i zapewnienie prawidłowej
gospodarki finansowej powiatu;
6) zaciąganie zobowiązań w celu wykonania uchwał
rady oraz swych ustawowych i statutowych
kompetencji do wysokości ustalonej przez radę;
7) rozstrzyganie o występowaniu na drogę sądową
w sprawach związanych z gospodarowaniem
mieniem powiatu;
8) podejmowanie uchwał w przedmiocie zaskarżania
do
sądu
administracyjnego
rozstrzygnięć
nadzorczych dotyczących uchwał zarządu;
9) ustalanie procedury dokonywania zamówień
publicznych, na realizację zadań do których jest
uprawniony ten organ;
10) podejmowanie uchwał w sprawach wypracowania
stanowisk dotyczących powołania i odwołania
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży
wiążących dla starosty uczestniczącego w tych
procedurach
na
zasadach
określonych
w odpowiednich ustawach;
11) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu;
12) udzielanie
pełnomocnictw
do
zarządzania
powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, a nadto
udzielanie
zgody
na
dokonywanie
przez
kierowników
tych
jednostek
czynności
przekraczających zakres takiego pełnomocnictwa;
13) opracowywanie
projektów
statutu
powiatu
i regulaminu organizacyjnego starostwa oraz ich
zmian i uzupełnień;
14) uchwalanie regulaminów organizacyjnych jednostek
organizacyjnych powiatu; chyba, że przepisy ustaw
stanowią inaczej;
15) wykonywanie
innych
zadań
w
sprawach
zastrzeżonych ustawami lub w statucie dla zarządu.
2. Rada w drodze odrębnej uchwały może
upoważnić zarząd do wyłączności w realizacji innych
zadań niż te, o których mowa w ust. 1.
§ 75.1. Starosta organizuje pracę zarządu i starostwa,
kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje
powiat na zewnątrz.
2. W sprawach nie cierpiących zwłoki związanych
z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających
bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach
mogących spowodować znaczne straty materialne,
starosta podejmuje niezbędne czynności należące do
właściwości zarządu. Nie dotyczy to wydawania
przepisów porządkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 2, wymagają
przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym
posiedzeniu zarządu.
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4. Starosta
jest
kierownikiem
starostwa,
zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa
i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
5. Starosta w ramach kompetencji, o których mowa
w ust. 4, wydaje zarządzenia o charakterze
organizacyjno-porządkowym, a także może zarządzać
przeprowadzenie kontroli w starostwie i jednostkach
organizacyjnych powiatu.
6. W indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej należących do właściwości
powiatu decyzje wydaje starosta, chyba że przepisy
szczególne przewidują wydanie decyzji przez zarząd.
7. Starosta
może
upoważnić
wicestarostę,
poszczególnych członków zarządu, pracowników
starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
pracowników tych jednostek - o ile przepisy szczególne
to dopuszczają do wydawania w jego imieniu decyzji,
o których mowa w ust. 6.
8. Decyzje wydane przez zarząd z zakresu
administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzji
wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu,
którzy brali udział w wydaniu decyzji.
9. Od decyzji, o których mowa w ust. 6 i 8 służy
odwołanie
do
Samorządowego
Kolegium
Odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi
inaczej.
Rozdział 6
Tryb pracy zarządu
1. Przygotowanie posiedzenia zarządu
§ 76.1. Do zadań starosty w zakresie organizowania
pracy zarządu należy w szczególności:
1) przygotowanie projektu porządku obrad zarządu;
2) określenie czasu i miejsca posiedzenia zarządu;
3) przygotowywanie materiałów do projektowanego
porządku obrad;
4) zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu.
2. W przygotowaniu materiałów na posiedzenia
zarządu
uczestniczą
bezpośrednio
naczelnicy
wydziałów starostwa lub pracownicy przez nich
wyznaczeni oraz kierownicy powiatowych służb,
inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych
powiatu, wnosząc je pod obrady za pośrednictwem
nadzorującego członka zarządu.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, odpowiadają za
merytoryczną wartość przedkładanego materiału oraz
uczestniczą w posiedzeniu zarządu referując
przygotowane materiały i udzielając niezbędnych
wyjaśnień.
2. Posiedzenia zarządu
§ 77.1. Członkowie zarządu są obowiązani brać
czynny udział w jego pracach.
2. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na
posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, jednak
nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
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3. W razie potrzeby starosta może zwołać
posiedzenie zarządu w innym terminie, a także
rozszerzyć porządek obrad.
4. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie
zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch
członków zarządu w terminie trzech dni od złożenia
wniosku.
§ 78.1. Posiedzenia
zarządu
zwołuje
oraz
przewodniczy im starosta, a w przypadku nieobecności
starosty wicestarosta.
2. W posiedzeniach zarządu z głosem stanowiącym
uczestniczą członkowie zarządu, a z głosem doradczym
sekretarz i skarbnik powiatu.
3. Do udziału w posiedzeniach zarządu starosta
może zobowiązać pracowników starostwa, kierowników
powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek
organizacyjnych powiatu, właściwych ze względu na
przedmiot obrad.
4. Do udziału w posiedzeniach zarządu mogą
zostać zaproszone inne osoby, w szczególności radni.
5. Zwołujący posiedzenie zarządu zawiadamia na
piśmie wszystkich jego członków oraz sekretarza
powiatu i skarbnika powiatu, na co najmniej 3 dni przed
zaplanowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie
powinno zawierać informacje o dniu, godzinie i miejscu
posiedzenia, porządek obrad oraz materiały i niezbędne
załączniki.
6. W sytuacjach nagłych, dla zwołania posiedzenia
zarządu przepisu ust. 5 nie stosuje się, pod warunkiem
dostarczenia
przed
posiedzeniem
materiałów
dotyczących tematyki obrad.
§ 79.1. Z posiedzenia zarządu sporządza się
protokół.
2. W protokole podaje się imiona i nazwiska
członków zarządu uczestniczących w posiedzeniu,
a w przypadku gdy w posiedzeniu zarządu
uczestniczyły również inne osoby, w protokole podaje
się ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim
charakterze te osoby uczestniczyły w posiedzeniu.
3. Protokół
posiedzenia
zarządu
powinien
odzwierciedlać jego przebieg, a zwłaszcza przebieg
dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez
zarząd, wyniki przeprowadzonych głosowań wraz ze
zdaniami odrębnymi członków zarządu, jeżeli
zgłaszający zdanie odrębne zawnioskuje o wpisanie
jego treści do protokołu.
4. Protokół posiedzenia zarządu podpisują wszyscy
członkowie zarządu uczestniczący w posiedzeniu.
5. Członkowie zarządu oraz inni uczestnicy
posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego
sprostowanie lub uzupełnienie.
6. Zarząd przyjmuje protokół posiedzenia na
posiedzeniu następnym. W razie zgłoszenia wniosków,
o których mowa w ust. 5, o ich uwzględnieniu
rozstrzyga zarząd.
§ 80. Starosta składa radzie na każdej sesji pisemne
sprawozdanie z działalności zarządu w okresie
międzysesyjnym.
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§ 81.1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał sprawy
należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz
przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach
upoważnień ustawowych.
2. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia,
zarząd
może
podejmować
inne
uchwały,
w szczególności zawierające opinie i stanowiska
zarządu.
3. Uchwały zarządu podpisują wszyscy członkowie
zarządu obecni na posiedzeniu zarządu.
4. W sprawach innych niż te, o których mowa
w ust. 1 i 2 zarząd podejmuje rozstrzygnięcia i decyzje,
których treść zawiera się w protokole.
5. Rozstrzygnięcia i decyzje zarządu, o których
mowa w ust. 1, 2 i 4 oraz § 75 ust. 8, starosta przekazuje
na piśmie do bezpośredniej realizacji lub sprawowania
nadzoru, właściwym w sprawach tych rozstrzygnięć
i
decyzji
naczelnikom
wydziałów starostwa,
kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży oraz
kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.
§ 82.1. Inicjatywa
uchwałodawcza
przysługuje
członkom zarządu oraz sekretarzowi i skarbnikowi
powiatu.
§ 83.1. Skarbnik powiatu jest głównym księgowym
budżetu powiatu.
2. Zadania skarbnika powiatu jako głównego
księgowego budżetu powiatu określają odrębne
przepisy.
3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty
dotyczące czynności prawnych mogących spowodować
powstanie zobowiązań majątkowych.
4. Do kontrasygnaty czynności, o których mowa
w ust. 3, skarbnik może upoważnić inną osobę.
5. Skarbnik powiatu, który odmówił kontrasygnaty,
ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne
polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu
rady i regionalnej izby obrachunkowej.
Rozdział 7
Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe
służby, inspekcje i straże, powiatowa
administracja zespolona
§ 84.1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy się
w celu wykonywania zadań powiatu.
2. Do jednostek, o których mowa w ust. 1 należą:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we
Włocławku;
2) Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach;
3) Dom Pomocy Społecznej w Kowalu;
4) Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie;
5) Dom Pomocy Społecznej w Kurowie;
6) Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim;
7) Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubrańcu;
8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu
Kujawskim;
9) Wielofunkcyjna
Placówka
OpiekuńczoWychowawcza w Brzeziu;
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10) Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi
w Kowalu;
11) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kowalu;
12) Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej;
13) Zespół Szkół w Lubrańcu;
14) Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu;
15) Zespół Szkół im. Władysława Reymonta
w Chodczu;
16) Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie;
17) Samodzielny
Publiczny
Zespół
Przychodni
Specjalistycznych we Włocławku;
18) Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z siedzibą
w Jarantowicach;
19) Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.
3. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy,
przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek rada.
4. Zarząd prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek
organizacyjnych powiatu. Wykaz udostępnia się do
publicznego wglądu w starostwie.
§ 85.1. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji
i straży wykonują określone w ustawach zadania
i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych
– komend i inspektoratów.
2. Jednostki organizacyjne stanowiące aparat
pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji
i straży może tworzyć, przekształcać i likwidować
wojewoda, na wniosek starosty, zaopiniowany przez
właściwego kierownika zespolonej służby, inspekcji lub
straży wojewódzkiej, chyba że przepisy odrębne
stanowią inaczej.
3. Jednostki organizacyjne, o których mowa
w ust. 2, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych Policji,
są
powiatowymi
jednostkami
budżetowymi
w rozumieniu przepisów ustawy o finansach
publicznych.
4. Do jednostek organizacyjnych, o których mowa
w ust. 1 należą:
1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we
Włocławku;
2) Komenda Miejska Policji we Włocławku;
3) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we
Włocławku;
4) Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku.
5. Jednostki, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4
mające status jednostek miejskich, właściwych dla
miasta Włocławek, wykonują zadania na rzecz tego
miasta i powiatu na zasadach określonych w ustawach.
6. Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku
do powiatowych służb, inspekcji i straży:
1) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek,
w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje
wobec nich czynności z zakresu prawa pracy, jeżeli
przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
2) zatwierdza programy ich działania;
3) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na
obszarze powiatu;
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi
działaniami tych jednostek;
5) zleca
w
uzasadnionych
przypadkach
przeprowadzenie kontroli.

Poz. 109

7. Szczegółowe warunki lub zasady powoływania,
odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania
kierowników i pracowników powiatowych służb,
inspekcji i straży, a także sprawowania zwierzchnictwa,
o którym mowa w ust. 6, określają odrębne ustawy.
§ 86. Powiatową
administrację
zespoloną,
z zastrzeżeniem § 85 ust. 5, stanowią:
1) Starostwo Powiatowe we Włocławku;
2) Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku;
3) jednostki organizacyjne, o których mowa w § 85 ust. 4.
Rozdział 8
Gospodarka finansowa i mienie powiatu
§ 87.1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę
finansową na podstawie budżetu powiatu.
2. Budżet powiatu jest planem finansowym
obejmującym dochody i wydatki powiatu.
3. Budżet powiatu jest uchwalany przez radę na rok
kalendarzowy zwany dalej „rokiem budżetowym”.
§ 88.1. Opracowywanie
i
przedstawianie
do
uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także
inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do
wyłącznej kompetencji zarządu.
2. Zarząd przygotowuje i przedstawia radzie, nie
później niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego
rok budżetowy, projekt budżetu uwzględniając zasady
prawa budżetowego oraz ustalenia rady.
3. Bez zgody zarządu, rada nie może wprowadzić
w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie
wydatków nie znajdujących pokrycia w planowych
dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez
jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
§ 89. Rada określa tryb prac nad projektem uchwały
budżetowej, ustalając w szczególności:
1) obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz
powiatowych służb, inspekcji i straży, w toku prac
nad projektem budżetu powiatu;
2) wymaganą przez radę szczegółowość projektu,
z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być
mniejsza niż określona w odrębnych przepisach;
3) wymagane materiały informacyjne, które zarząd
powinien przedstawić radzie wraz z projektem
uchwały budżetowej;
4) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem
budżetu powiatu.
§ 90.1. Uchwała budżetowa powiatu powinna być
uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego.
2. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie
wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia budżetu
przez radę, nie później jednak niż do dnia 31 marca
roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej
jest projekt budżetu przedłożony radzie.
3. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie,
o którym mowa w ust. 2, Regionalna Izba
Obrachunkowa ustala budżet powiatu najpóźniej do
dnia 30 kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia
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budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową
podstawą gospodarki budżetowej jest projekt, o którym
mowa w ust. 2.
4. W przypadku, gdy dochody i wydatki państwa
określa ustawa o prowizorium budżetowym, rada może
uchwalić prowizorium budżetowe powiatu na okres
objęty prowizorium budżetowym państwa.
5. Uchwałę budżetową powiatu lub uchwałę,
o której mowa w ust. 4, starosta przedkłada Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.
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§ 99. Można żądać uwierzytelnienia sporządzonych
odpisów, fotografii oraz odbitek kserograficznych
z dokumentów.
Odbitki kserograficzne wykonuje się za opłatą
odpowiadającą kosztom ich sporządzenia.
§ 100. Do wglądu udostępnia się dokumenty
z wyłączeniem tych, których jawność została
ograniczona na podstawie ustawy.
Rozdział 10
Przepisy końcowe

§ 91. Za właściwe gospodarowanie mieniem powiatu
odpowiedzialny jest zarząd, a także kierownicy
powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek
organizacyjnych powiatu.

§ 101. Zmian statutu dokonuje rada w trybie
właściwym dla jego uchwalenia.

Rozdział 9
Zasady dostępu i korzystania z dokumentów rady,
komisji i zarządu

§ 102. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy o samorządzie powiatowym.

§ 92.1. Działalność organów powiatu jest jawna.
Ograniczenie jawności może wynikać wyłącznie
z ustaw.
2. Jawność działania organów powiatu obejmuje
w szczególności prawo do uzyskania informacji, wstępu
na sesje rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu
do dokumentów wynikających z wykonywania zadań
publicznych, w tym z protokołów posiedzeń organów
powiatu i komisji rady.

§ 103. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 93. Uchwały rady i zarządu powinny być podane
do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia na
tablicy ogłoszeń w budynku starostwa oraz w formie
przekazu elektronicznego.
§ 94. Dostęp do dokumentów oznacza prawo do:
1) czytania informacji o dokumencie;
2) wgląd do dokumentów;
3) sporządzanie odpisów i notatek z dokumentu.
§ 95. Szczegółowe zasady udostępniania informacji
publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112,
poz. 1198, ze zm.).
§ 96. Dokumenty udostępniane są do wglądu
wyłącznie w starostwie w obecności pracownika
starostwa, w godzinach pracy Urzędu.
§ 97. Udostępnieniu podlegają protokoły z sesji rady,
oraz protokoły z posiedzeń komisji rady i zarządu
powiatu.
§ 98. Dokumenty z zakresu działania rady i komisji
oraz zarządu udostępnia się we właściwym wydziale
w dniach i godzinach pracy starostwa.
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załącznik nr 1
do Statutu Powiatu Włocławskiego
Mapa powiatu włocławskiego
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załącznik nr 2
do Statutu Powiatu Włocławskiego
Herb powiatu włocławskiego
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załącznik nr 3
do Statutu Powiatu Włocławskiego
Flaga powiatu włocławskiego
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załącznik nr 4
do Statutu Powiatu Włocławskiego
Pieczęcie powiatu włocławskiego
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UCHWAŁA Nr XXXII/261/09
RADY MIEJSKIEJ w SOLCU KUJAWSKIM
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2010 r.
Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 239 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157
poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
1
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2010 r.
w łącznej kwocie - 59.626.000 zł z tego:
a) dochody bieżące w kwocie - 41.421.064 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie - 18.204.936 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 r.
w łącznej kwocie - 69.626.000 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków
bieżących na łączną kwotę - 42.402.869 zł z tego:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej
kwocie - 31.256.542 zł z czego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.654.288 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych - 13.602.254 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.057.130 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.034.670 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 803.265 zł;
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji
udzielonych przez miasto i gminę Solec Kujawski
przypadające do spłaty w 2010 r. - 407.302 zł;
6) wydatki na obsługę długu - 843.960 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków
majątkowych na łączną kwotę - 27.223.131 zł z tego:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 27.223.131 zł w tym:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej
4.132.135
zł
zgodnie
z załącznikiem nr 3.
§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 10.000.000 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie - 6.700.000 zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 500.000 zł,
c) sprzedaży emitowanych papierów wartościowych 2.800.000 zł.

§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w kwocie
13.692.519 zł z następujących tytułów:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 6.700.000 zł;
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 500.000 zł;
3) sprzedaży
papierów
wartościowych
5.000.000 zł;
4) wolnych środków - 1.492.519 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie
3.692.519 zł z następujących tytułów:
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie
1.254.182 zł;
2) spłaty otrzymanych pożyczek - 438.337 zł;
3) wykupu papierów wartościowych - 2.000.000 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 4.

-

-

-

§ 5.1. Ustala się limity zobowiązań:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł;
2) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego
w kwocie - 10.000.000 zł;
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2.200.000 zł;
4) na
wyprzedzające
finansowanie
działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej - 3.176.711 zł.
§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do
spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
miasto i gminę Solec Kujawski zgodnie z zawartymi
umowami w wysokości 407.302 zł.
§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne na lata 2010-2012 zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z Funduszy
Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 250.000 zł oraz wydatki na realizację
zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w wysokości 250.000 zł.
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§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej
uchwały.
§ 11.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości
230.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 170.000 zł.
§ 12.1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem
nr 8 do niniejszej uchwały,
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej wykonywanych na
podstawie porozumień z organami tej administracji
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 13.1. Ustala się planowane kwoty dotacji
podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do
niniejszej uchwały.
2. Ustala się planowane kwoty dotacji celowych na
zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 14.1. Ustala się plan przychodów i kosztów
zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 12 do
niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie
z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
1) zaciągania w 2010 r. kredytów, pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie planowanego
deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł z czego:
kredyty - 6.700.000 zł, pożyczki - 500.000 zł
i emisja papierów wartościowych - 2.800.000 zł,
2) zaciągania w 2010 r. kredytów i pożyczek na
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
w kwocie 2.000.000 zł,
3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji
w kwocie 4.000.000 zł,
4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo
wolnych środków budżetowych na rachunkach
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
budżetu,
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu
w kwocie 500.000 zł,
6) do zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne, na programy i projekty
realizowane ze środków Unii Europejskiej lub
bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na
111

111

Poz. 111

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich
do wysokości określonej w załączniku nr 6,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym
(2011)
jest
niezbędna
dla
zapewnienia ciągłości działania gminy i termin
zapłaty upływa w 2011 r. w kwocie 3.000.000 zł;
7) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu
wydatków:
a) polegających
na
przesunięciach
między
rozdziałami
planu
wydatków
bieżących
w
zakresie
środków
na
uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek
od nich naliczanych,
b) polegających
na
przesunięciach
między
rozdziałami planu wydatków majątkowych
z wyłączeniem objętych załącznikiem nr 5.
8) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania
przeniesień
planowanych
wydatków
innym
jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu
terytorialnego,
9) przekazania
uprawnień
innym
jednostkom
organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
§ 16. Ustala
się
szczegółowość
informacji
z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. jak
zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.
§ 17. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza
Miasta i Gminy prognozę kwoty długu na lata 20102027 zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 18. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

powierza

się

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bolesław Boczkaja
1.Zmiana: Dz.U. 2002.23.220, Dz.U. 2002.62.558, .Dz.U.
2002.113.984, Dz.U. 2002.214.1806, Dz.U. 2003.80.717, Dz.U.
2003.162.1568, Dz.U. 2002.153.1271, Dz.U. 2004.102.1055, Dz.U.
2004.116.1203, Dz.U. 2002.214.1806, Dz.U. 2005.172.1441, Dz.U.
2006.17.128, Dz.U. 2005.175.1457, Dz.U. 2006.181.1337, Dz.U.
2007.48.327, Dz.U. 2007.138.974, Dz.U. 2007.173.1218, Dz.U.
2008.180.1111, Dz.U. 2008.223.1458, Dz.U. 2009.52.420
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UCHWAŁA Nr XLII/124/09
RADY MIEJSKIEJ w MROCZY
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9, pkt.10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz.U. z 2001r , Nr 142 poz.1591. zm: z 2002 r.
Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80
poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr.116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441
i Nr 175, poz.1457; z 2006 r Nr 17, poz.128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327i Nr 138,
poz. 974, Nr 173,poz. 1218 z 2008 r Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, nr 52, poz. 420/ oraz
art. 166,166a,184 ust.1, pkt.10 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz.U. Nr249,
poz.2104/,zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006 r Nr 45,
poz. 319,Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218,
Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140,
poz.984 z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317,
Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19,
poz.100, , Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62,
poz.504/, uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu
gminy na 2010 r w wysokości 29.500.417 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1, w tym:
a) dochody bieżące - 23.783.477 zł, z tego:
-- subwencja ogólna - 13.669.810 zł,
-- udziały
w
podatku
dochodowym
1.833.997 zł,
-- dotacje na zadania zlecone - 4.172.160 zł,
-- dotacje na zad. własne - 507.500 zł,
-- dotacje na podst. porozumień - 1.000 zł,
b) dochody majątkowe - 5.716.940 zł, z tego:
-- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 5.098.940 zł ,
-- dochody ze sprzedaży mienia - 618.000 zł.
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu
Gminy na 2010 r. w wysokości 31.500.417 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące – 22.290.117 zł, z tego:
-- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.715.782 zł,
-- Udzielone dotacje - 1.602.210 zł,
-- Wydatki na obsługę długu- 478.000 zł,
b) wydatki majątkowe - 9.210.300 zł
2. Ustala się wydatki na inwestycje w 2010 r
w wysokości 9.210.300 zł zgodnie z zał. nr 3.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE
w wysokości 24.928.380 zł, zgodnie z zał. nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości
2.000.000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi
z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.200.000 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 800.000 zł,
§ 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych
przychodów budżetu w wysokości 6.220.140 zł,
2. Określa się łączną kwotę planowanych
rozchodów budżetu w wysokości 4.200.140 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 5.5a.
§ 5.1. W budżecie ustala sie rezerwę ogólną
w wysokości: 228.000 zł
2. W budżecie ustala sie rezerwy celowe
w wysokości: 855.500 zł z tego:
-- na realizację zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego 55.500 zł
-- na inwestycje w wysokości 800.000 zł
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości
4.172.160 zł, zgodnie z zał. nr 6,6a.
§ 7. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu
wydawania
zezwoleń
na
sprzedaż
napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
w tym w kwocie 1.950 zł wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii.
§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków
zakładu budżetowego , jak w załączniku Nr 7. Zakład
Gospodarki Komunalnej:
-- przychody – 3.006.000 zł,
-- koszty – 3.006.000 zł, w tym:
a) koszty bieżące - 2.826.000 zł,
b) koszty majątkowe - 180.000 zł.
§ 9. Ustala się plan dotacji z budżetu Gmina na
2010 r. do kwoty 1.602.210 zł, jak w załączniku Nr 8:
1) gminnych instytucji kultury i bibliotek na łączną
kwotę - 1.350.000 zł
2) działających na terenie gminy publicznych
i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek
oświatowo-wychowawczych w wysokości
242.210 zł,
3) dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i nie należące
do sektora finansów publicznych na łączną kwotę –
10.000 zł,
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§ 10.1. Ustala się plan przychodów i kosztów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości:
1) przychody - 52.000 zł,
2) koszty - 55.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3)

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego do kwoty
200.050 zł, jak w załączniku nr 10, 10a.

4)

§ 12. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu i spłat
Gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie
z załącznikiem nr 11.

5)

6)
§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na
2010r do wysokości 23.300 zł, jak w załączniku
Nr 12.

Poz. 111,112

b) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym
(2011)
jest
niezbędna
dla
zapewnienia ciągłości działania gminy i termin
zapłaty upływa w 2010 roku,
dokonywania
zmian
w
planie
wydatków
z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami,
przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków z wyjątkiem wydatków majątkowych,
przekazania
kierownikom
innych
jednostek
organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie wydatków,
lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie
Uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie występijacego w ciągu roku
przejściiowego deficytu w kwocie w kwocie 2.834.900 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie - 2.000.000 zł;

się

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy
Mrocza.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 2.834.900 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne, na programy i projekty
realizowane ze środków Unii Europejskiej lub
bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na
zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich
do wysokości określonej w załącznikach nr 3
i nr 4,
112
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UCHWAŁA Nr XXVII/187/2009
RADY POWIATU w ŻNINIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2010 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit d ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 z późn. zm. 1) oraz
art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz. 1240 ) oraz art.166,
184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.2) w związku z art. 121 ust 4, 5 i 9 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157
poz. 1241). uchwala się , co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu powiatu ustala się zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej na kwotę
61.939.858 zł.
2. Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust. 1
obejmuje:
1) Dochody bieżące na kwotę 56.603.151 zł;
2) Dochody majątkowe na kwotę 5.336.707 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej.
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§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu ustala się zgodnie
z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na kwotę
nie większą niż 64.139.858 zł.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 przeznacza się
na:
1) Wydatki bieżące na kwotę 51.228.851 zł;
2) Wydatki majątkowe w kwocie 12.911.007 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.
3) Ustala się kwotę wydatków przypadających do
spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu
udzielonych poręczeń w kwocie 100.000 zł.
4) Określa się wydatki na finansowanie programów
i projektów realizowanych ze środków z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie
Europejskiego
Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków
pochodzących
ze
źródeł
zagranicznych,
niepodlegających
zwrotowi
w
wysokości
1.705.814 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do
uchwały budżetowej.
§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości 2.200.000 zł
pokrywa się przychodem z tytułu innych rozliczeń
krajowych.
2. Ustala się plan przychodów w kwocie
2.598.496 zł pochodzących z tytułu innych rozliczeń
krajowych oraz plan rozchodów w kwocie 398.496 zł
przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych od kredytu
w 2010 roku w kwocie 392.496 zł oraz na udzielenie
pożyczki w kwocie 6.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6
do uchwały budżetowej.
3. Ustala się prognozę kwoty długu na 2010 rok
i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały
budżetowej.
4. Ustala się plan spłaty zobowiązań zgodnie
z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej.
§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego :
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
w kwocie 1.457.247 zł zgodnie z załącznikiem nr 9
do uchwały budżetowej;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w kwocie 343.240 zł zgodnie
z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej .
§ 5.1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi
z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody
i wydatki w kwocie 7.246.600 zł zawiera załącznik
nr 11 do uchwały budżetowej.
2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na
podstawie
porozumień
pomiędzy
jednostkami
samorządu
terytorialnego
obejmujący
dochody
w kwocie 584.550 zł i wydatki w kwocie 1.861.697 zł
zawiera załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.
3. Plan finansowy opłat ewidencyjnych w kwocie
16.000 zł zawiera załącznik nr 13 do uchwały
budżetowej.
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4. Plan finansowy dochodów Skarbu Państwa
w kwocie 476.800 zł zawiera załącznik nr 14 do
uchwały budżetowej.
§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków
gospodarstw pomocniczych:
1) Gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Żninie – Warsztaty Szkolne:
a) Przychody w kwocie 190.300 zł
b) Wydatki w kwocie 190.300 zł
zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały
budżetowej.
2) Gospodarstwa pomocniczego przy Domu Pomocy
Społecznej w Podobowicach:
a) Przychody w kwocie 370.000 zł
b) Wydatki w kwocie 370.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały
budżetowej.
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków
rachunku dochodów własnych:
1) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie:
a) Przychody w kwocie 58.700 zł
b) Wydatki w kwocie 59.200 zł
zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały
budżetowej.
2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie:
a) Przychody w kwocie 105.600 zł
b) Wydatki w kwocie 105.570 zł
zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały
budżetowej .
§ 8. Przyjmuje się do wiadomości plan przychodów
i wydatków rachunku dochodów własnych przy
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Żninie :
1) Przychody w kwocie 21.000 zł
2) Wydatki w kwocie 21.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały
budżetowej.
§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków
Powiatowego
Funduszu
Gospodarki
Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym:
1) Przychody w kwocie 420.000 zł
2) Wydatki w kwocie 420.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 20 do uchwały
budżetowej .
§ 10. Przyjmuje się do wiadomości plan finansowy
Funduszu Pracy :
1) Przychody w kwocie 16.102.000 zł
2) Wydatki w kwocie 15.602.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 21 do uchwały
budżetowej.
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§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych :
1) Przychody w kwocie 1.655.400 zł
2) Wydatki w kwocie 1.655.400 zł
zgodnie z załącznikiem nr 22 do uchwały
budżetowej .

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku
następnym;
6) Zaciągania kredytu na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 300.000 zł.
7) Spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu do
wysokości 392.496 zł.

§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków
Powiatowego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej :
1) Przychody w kwocie 325.000 zł
2) Wydatki w kwocie 325.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 23 do uchwały
budżetowej.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu .

§ 13. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej
kwocie 500.616 zł w tym na :
1) 100.000 zł wydatki nieprzewidziane – rezerwa
ogólna;
2) 20.000 zł wydatki na obligatoryjną rezerwę na
podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku
o zarządzaniu kryzysowym na finansowanie zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa
celowa;
3) 380.616 zł wydatki związane z polityką w ochronie
zdrowia - rezerwa celowa.
§ 14. Limit zobowiązań z tytułu kredytów
zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu wynosi 300.000 zł.
§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek
udzielanych w roku budżetowym w kwocie do 6.000 zł.
§ 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) Dokonywania zmian w budżecie polegających na
przeniesieniach w planie wydatków między
rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
2) Lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę bankową budżetu powiatu;
3) Zaciągania zobowiązań na finansowanie programów
i projektów realizowanych ze środków z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie
Europejskiego
Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków
pochodzących
ze
źródeł
zagranicznych,
niepodlegających
zwrotowi,
określonych
w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej
4) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w 2011 roku;
5) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym
Powiatu Żnińskiego do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów , których realizacja w roku
następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
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§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Żninie.
Przewodniczący Rady
Józefa Błaiet
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 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162,poz.1568,
z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753,
Nr 157, poz.1241.
2.Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r.
Nr 169 , poz. 1420 , z 2006 r. Nr 45, poz.319,Nr 104,poz.708, Nr 170,
poz.1217 i 1218 ,Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82,
poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984 , z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 19,poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72,
poz. 619,Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277.
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POROZUMIENIE
z dnia 7 grudnia 2009 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2010 r.
pomiędzy
Wojewodą Kujawsko-Pomorskim
zwanym w treści Porozumienia Powierzającym,
a
powiatem toruńskim reprezentowanym przez Zarząd
w osobach:
1. Starosta – Mirosław Graczyk
2. Wicestarosta – Dariusz Meller
działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu
Toruńskiego nr XXV/161/09 z dnia 30 października
2009 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu
administracji rządowej dotyczących przygotowania
i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2010,
zwanym w treści Porozumienia Przejmującym.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206)
w związku z art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zawiera się
porozumienie następującej treści:
§ 1. Celem
zapewnienia
sprawnego
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w Powiecie
Toruńskim w 2010 r. Powierzający powierza,
a Przejmujący przyjmuje, na zasadach określonych
w niniejszym porozumieniu, wykonanie zadań z zakresu
administracji rządowej, wynikających z art. 26 ust. 1a
oraz art. 30 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2004 r.
Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) polegających na:
1) zawarciu umów z kierownikami zakładów opieki
zdrowotnej,
których
przedmiotem
będzie
zapewnienie na potrzeby powiatowej komisji
lekarskiej badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób
podlegających kwalifikacji wojskowej; koszty badań
specjalistycznych nie mogą być wyższe od cen
obowiązujących w danym zakładzie opieki
zdrowotnej, natomiast koszty obserwacji szpitalnej
należy ustalić, biorąc pod uwagę liczbę dni pobytu
osoby skierowanej na obserwację.
2) zawarciu umów z kierownikami zakładów opieki
zdrowotnej,
których
przedmiotem
będzie
wyznaczenie lekarzy oraz średniego personelu
medycznego do składu Powiatowej Komisji
Lekarskiej Nr 2 w Toruniu.

3) zrefundowaniu zakładom opieki zdrowotnej
wynagrodzeń wypłaconych lekarzom, wchodzącym
w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz
pracownikom średniego personelu medycznego,
uczestniczącym w pracach komisji oraz kosztów
badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób
podlegających kwalifikacji wojskowej.
§ 2. Powiat Toruński dokona wypłaty wynagrodzeń
za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej oraz
pokryje koszty wykonania badań specjalistycznych
i obserwacji szpitalnej, o których mowa w § 1 pkt 1, 2
i 3.
§ 3. Na pokrycie kosztów wykonania zadań,
określonych w § 1 pkt 1 i 2, Powierzający przekaże
Przejmującemu dotację celową (w ramach środków
określonych w ustawie budżetowej na rok 2010),
w kwocie 28.600 zł; dział 750 - Administracja
publiczna, rozdział 75045 - Komisje Poborowe § 2120
nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji
wojskowej, na obszarze Powiatu.
§ 4. Dotacja
celowa
niewykorzystana
lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega
zwrotowi do budżetu Wojewody KujawskoPomorskiego, stosownie do art. 144 i 145 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
§ 5.1. Przejmujący odpowiada za zgodną z prawem
realizację zadań, wymienionych w niniejszym
porozumieniu.
2. W imieniu Powierzającego, nadzór nad realizacją
zadań objętych porozumieniem sprawuje Dyrektor
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w Bydgoszczy. Nadzór ten polega w szczególności na:
1) przeprowadzaniu
kontroli
dotyczących
przygotowania
i
prowadzenia
kwalifikacji
wojskowej,
2) wydawaniu zaleceń pokontrolnych,
3) wydawaniu wiążących wytycznych w zakresie
powierzonych zadań.
3. Przejmujący zobowiązuje się do respektowania
zaleceń i wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 2.
§ 6. Porozumienie dotyczy kwalifikacji wojskowej
w 2010 r.
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§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i obowiązuje od dnia podpisania.
§ 8. Porozumienie sporządzono
w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
strony.

114

Powierzający

Przejmujący

z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Dariusz Kurzawa
Wicewojewoda

Starosta Toruński
Mirosław Graczyk
Wicestarosta Toruński
Dariusz Meller
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