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UCHWAŁA Nr XXIX/203/2009
RADY GMINY OSIĘCINY
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu gminy Osięciny na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz
lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 184,
art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010
w wysokości 18.474.013,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.069.851,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 404.162,00 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do
uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują
w szczególności:
1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 3.898.050 zł i dotacje celowe
na realizację zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej w wysokości
1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010
w wysokości 22.380.330,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 17.593.840,00 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
8.036.440,00 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 670.500,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu
terytorialnego 15.000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.786.490,00 zł,
w tym na:
a) dotacje celowe na pomoc finansową na
dofinansowanie
zadań
inwestycyjnych
190.000,00 zł.
3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do
realizacji przez gminę oraz wysokość nakładów
inwestycyjnych określa załącznik nr 4.
4. Wydatki związane z wieloletnimi programami
inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na
finansowanie poszczególnych programów w latach
2010-2012 i wydatki na zadania wynikające
z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem
nr 5.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 3.898.050 zł i wydatki

związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej w wysokości
1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3.1. Ustala się dochody w kwocie 83.000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.000,00 zł, na
realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 4.1. Deficyt budżetu w kwocie 3.906.317,00 zł
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki
budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 906.317,00 zł
i kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł Przychody budżetu
w wysokości 4.021.612,00 zł i rozchody budżetu
w wysokości 115.295,00 zł określa załącznik nr 6.
§ 5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
2) celową w wysokości 20.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z
zarządzania kryzysowego 20.000,00 zł.

zakresu

§ 6.1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji
kultury na łączną kwotę 490.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę
26.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na
kwot 190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Dotacje
celowe
na
finansowanie
lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych na kwotę 20.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
5. Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i nie należące do
sektora finansów publicznych na kwotę 132.000,00 zł,
w tym dla stowarzyszeń w kwocie 132.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków:
1) rachunku
dochodów
własnych:
dochody
w wysokości 90.860,00 zł, wydatki w wysokości
92.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
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§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości:
1) przychody 23.000,00 zł;
2) wydatki 38.000,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 13.

Poz. 954,955

zmian w planie finansowym rachunku dochodów
własnych;
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym
i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych w kwocie 3.600.000,00 zł,
w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 12. Ustala się kwotę 600.000,00 zł, do której Wójt
może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu
i spłat gminy na 2010 r. i lata następne, zgodnie
z załącznikiem nr 14.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania
zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, określone w załączniku nr 5;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i termin zapłaty upływa w roku
następnym.

§ 14. Zobowiązuje
się
Wójta
przedstawienia pisemnej informacji
wykonania
budżetu
gminy
za
w szczegółowości uchwały budżetowej.

Gminy
do
o przebiegu
I
półrocze

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości
600.000,00 zł;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na
przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
w zakresie wydatków bieżących;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek
budżetowych
do
dokonywania
przeniesień
planowanych wydatków w planie finansowym za
wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Błaszczyk

948

955
949

UCHWAŁA Nr XXXIV/201/10
RADY MIEJSKIEJ KOWALA
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy miasto Kowal.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz
art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy miasto
Kowal.
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 2. Regulamin określa zasady zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania
ścieków realizowanego na terenie Gminy Miasta Kowal
przez Urząd Miejski Kowal, zwany dalej Urzędem.
§ 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 z późn. zm.);
2) Odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2
pkt 3 ustawy;
3) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6
ustawy.

2)

3)

4)

5)

Poz. 955

wodociągowej na skutek cofnięcia się wody
z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania;
nie zmieniania, bez uzgodnień z Urzędem,
uzyskanych warunków technicznych przyłączenia
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
utrzymywania
pomieszczeń,
w
których
zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie
pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego
uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające jego
prawidłowe
działanie
oraz
zabezpieczenie
pomieszczenia
przed
dostępem
osób
nieuprawnionych;
użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powodujący
zakłóceń
funkcjonowania
sieci
kanalizacyjnej;
natychmiastowego
powiadomienia
Urzędu
o awaryjnych zmianach ilości i jakości
odprowadzanych ścieków;
wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz
korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie
w celach określonych w warunkach przyłączenia do
sieci.

Rozdział 2
Minimalny poziom usług świadczonych przez Urząd
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków

6)

§ 4. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość
odprowadzanych
ścieków,
minimalne
ciśnienie
utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci
wodociągowej określa umowa. Umowa może również
określać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków
wprowadzanych przez Odbiorców.

§ 7. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza
wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego
w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego
obniżenia poziomu usług świadczonych przez Urząd,
Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia
przyczyn zagrożeń.

§ 5. Urząd, zgodnie z przepisami ustawy, ma
obowiązek zapewnić:
1) zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody
w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,
oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków
w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić
należytą
jakość
dostarczanej
wody
i odprowadzanych ścieków;
2) dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia
przez ludzi;
3) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt
wodomierza głównego, po odbiorze technicznym
przyłącza
i zawarciu umowy;
4) odpowiedni
poziom
dostępu
do
usług
wodociągowych w przyszłości w zakresie
wynikającym z wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji;
5) regularną kontrolę jakości wody;
6) prawidłową
eksploatację
posiadanej
sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.

Rozdział 3
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów
z Odbiorcami

§ 6. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania
z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący
pogorszenia jakości usług świadczonych przez Urząd,
a w szczególności:
1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób
eliminujący możliwość wystąpienia skażenia
chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci

§ 8. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków
odbywa się na podstawie pisemnej umowy
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
zawartej między Urzędem a Odbiorcą.
§ 9. Zawarcie umowy następuje na pisemny
wniosek osoby,
której
nieruchomość
została
przyłączona do sieci po spełnieniu warunków
określonych w Rozdziale 5 regulaminu.
§ 10. Umowa może być
nieokreślony lub określony.

zawarta

na

czas

§ 11. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie
ścieków
powinna
zawierać
w szczególności postanowienia dotyczące:
1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych
lub
kanalizacyjnych
oraz
warunków
ich
świadczenia;
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;
3) praw i obowiązków stron umowy;
4) warunków
usuwania
awarii
przyłączy
wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Odbiorcy usług;
5) procedur
i
warunków
kontroli
urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
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6) okresu
obowiązywania
umowy
oraz
odpowiedzialności
stron
za
niedotrzymanie
warunków
umowy,
w
tym
warunków
wypowiedzenia.
§ 12. Umowa może być zawarta z osobą która
posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
do której ma być dostarczana woda lub z której mają
być odprowadzane ścieki, a w uzgodnionych
przypadkach z osobą która korzysta z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym.
§ 13.1. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana
budynkiem
wielolokalowym
lub
budynkami
wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem
budynku lub z zarządcą.
2. Umowa może być zawarta bezpośrednio
z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się
w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek
właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub
budynków wielolokalowych, jeżeli spełnione są
warunki, określone w art. 6 ust. 6 ustawy.
§ 14.1. Umowa może być rozwiązana przez stronę
umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia
określonego w umowie.
2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za
wypowiedzeniem,
następuje
poprzez
złożenie
pisemnego oświadczenia woli.
§ 15.1. Umowa może być rozwiązana w drodze
porozumienia stron.
2. Umowa zawarta na czas określony ulega
rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki została
zawarta.
§ 16. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje
zastosowaniem przez Urząd środków technicznych
uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
Rozdział 4
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat
§ 17. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone
przez Urząd z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny
i stawki opłat określone przez Radę Miejską
w ogłoszonych taryfach.
§ 18.1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami
za usługi świadczone przez Urząd jest faktura.
2. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę
i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym
w fakturze. Opóźnienia w zapłacie uprawniają do
naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
3. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do
wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
4. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją
na poczet przyszłych należności lub na żądanie
Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku w tej sprawie.
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§ 19. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości
ustala się na podstawie wskazania wodomierza
głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu
o przeciętne normy zużycia wody, określone w art. 27
ust. 3 ustawy.
§ 20.1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość
odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości
wody pobranej.
§ 21. W przypadku niesprawności wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego, jeżeli umowa
nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody i/lub
odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie
średniego zużycia wody i/lub odprowadzanych ścieków
zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego
przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza i/lub
urządzenia pomiarowego.
§ 22. W rozliczeniach ilości odprowadzonych
ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie zużytej
wody wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej
zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie
dodatkowego
wodomierza,
zainstalowanego
i utrzymywanego na koszt Odbiorcy usług.
Rozdział 5
Warunki przyłączenia do sieci
§ 23. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej
nieruchomości do sieci składa pisemny wniosek
o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;
2) adres do korespondencji;
3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego
rejestru wskazujący na sposób reprezentacji
podmiotu;
4) określenie ilości przewidywanego poboru wody oraz
jej przeznaczenia;
5) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych
ścieków i ich rodzaju;
6) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru
wody i/lub odprowadzania ścieków.
§ 24.1. Do wniosku, o którym mowa w § 23, osoba
ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna
załączyć:
1) dokument określający stan prawny nieruchomości,
której dotyczy wniosek;
2) mapę
sytuacyjną
określającą
usytuowanie
nieruchomości, o której mowa w pkt 1, względem
istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz
innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
2. Urząd
jest
zobowiązany
przygotować
i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.
§ 25.1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne,
umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci,
Urząd w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo
wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 23 wraz
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z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej
się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą
"Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej". W razie braku możliwości podłączenia
nieruchomości
do
sieci,
Urząd
informuje
o tym, osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując
wyraźnie powody, które uniemożliwiają podłączenie.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
1) wskazanie miejsca i sposobu przyłączenia
nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania
wodomierza
głównego
i/lub
urządzenia
pomiarowego;
2) określenie maksymalnej ilości wody dostarczanej do
nieruchomości z podziałem na poszczególne cele;
3) określenie
maksymalnej
ilość
ścieków
odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość;
4) wskazanie okresu ważności wydanych warunków
przyłączenia.
§ 26.1. Warunkiem
przystąpienia
do
prac
zmierzających
do
wykonania
przyłączenia
nieruchomości do sieci jest uzgodnienie z Urzędem
dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu
prowadzenia
tych
prac
oraz
warunków
i sposobów dokonywania kontroli robót. Urząd
w terminie do 30 dni zatwierdza przedłożoną
dokumentację techniczną o ile jest zgodna z wydanymi
"Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej".
2. Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest
wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Urząd,
który wydał "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej" dla danej nieruchomości.
Rozdział 6
Techniczne warunki określające możliwości dostępu
do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 27.1. Urząd ma prawo odmówić przyłączenia
nieruchomości nowego Odbiorcy do istniejącej sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej w przypadku braku
wystarczających
mocy
produkcyjnych
oraz
niewystarczających
warunków
technicznych
uniemożliwiających realizację usługi.
2. Urząd ma prawo odmówić przyłączenia
nieruchomości nowego Odbiorcy do istniejącej sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, jeżeli przyłącze zostało
wykonane bez uzyskania zgody Urzędu bądź zostało
wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.
Rozdział 7
Sposób dokonywania odbioru przez Urząd
wykonanego przyłącza
§ 28.1. W ramach prac związanych z odbiorem
przyłącza, Urząd dokonuje sprawdzenia zgodności
wykonanych prac z wydanymi przez Urząd
"Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej" oraz dokumentacją techniczną.
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2. Określone w warunkach przyłączenia próby
i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane
przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Wszelkie odcinki przyłącza oraz sieci ulegające
częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy
zgłaszać do odbioru przed zakryciem.
4. Przed zakryciem należy wykonać inwentaryzację
geodezyjną w zakresie wskazanym w warunkach
technicznych.
§ 29.1. Po zgłoszeniu gotowości odbioru prac przez
przedstawiciela Odbiorcy, Urząd uzgadnia termin
odbioru w ciągu trzech dni od daty wpłynięcia pisma
zgłaszającego odbiór.
2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 28
ust. 2 są potwierdzane przez strony w sporządzanych
protokołach.
Rozdział 8
Standardy obsługi Odbiorców usług, sposób
załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczących szczególności zakłóceń w dostawie wody
i odprowadzaniu ścieków
§ 30.1. Urząd jest zobowiązany do udzielania
wszelkich istotnych informacji dotyczących:
1) prawidłowego
sposobu wykonywania
przez
Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków;
2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców;
3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub
w odprowadzaniu ścieków;
4) występujących awariach urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych;
5) planowanych przerw w świadczeniu usług.
2. Urząd udziela informacji za pośrednictwem
telefonu, faxu lub elektronicznych środków przekazu,
bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym
niż 3 dni.
3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została
przedłożona na piśmie, Urząd udziela odpowiedzi w tej
samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby,
chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie
zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej
z form wskazanych w ust. 2.
4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga dokonania
ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy
wskazane w ust. 2 i 3, Urząd przed upływem terminów
wskazanych w ust. 2 i 3 informuje o tym fakcie osobę,
która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej
ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten
w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od
dnia złożenia prośby.
§ 31.1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania
reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez
Urząd umowy, w szczególności, co do ilości i jakości
świadczonych usług.
2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.
3. Urząd jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację
bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż
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14 dni od dnia złożenia w siedzibie Urzędu, przy czym
§ 30 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§ 32. Urząd jest zobowiązany do wyznaczenia osoby
lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami
oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie
nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie
i rozpatrywanie reklamacji.
§ 33.1. Urząd ma obowiązek poinformowania
Odbiorców
o
planowanych
przerwach
lub
ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo
przyjęty z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni.
2. Urząd ma również obowiązek poinformowania
Odbiorców
w
sposób
zwyczajowo
przyjęty,
o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub
ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania
przekracza 6 godzin.
3. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy
w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Urząd ma
obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody.
§ 34.1. Urząd ma prawo ograniczyć lub wstrzymać
świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów,
w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą
ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska
naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi a także
przyczynami technicznymi.
2. Urząd ponosi odpowiedzialność za szkody
powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem
świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy. Urząd
wolny jest od odpowiedzialności w szczególności
wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia
usług, wynikały z:
1) działania siły wyższej albo z wyłącznej winy
Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą Urząd nie
ponosi odpowiedzialności;
2) niezawinionej przez Urząd awarii w sieci, na czas
niezbędny do wykonania prac w celu zapobieżenia
lub usunięcia skutków awarii;
3) braku wody na ujęciu;
4) zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób
niebezpieczny dla zdrowia i życia;
5) potrzeby zwiększenia odpływu wody do hydrantów
pożarowych;
6) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych;
7) planowanych przerw, po uprzednim powiadomieniu
Odbiorcy, związanych z wykonywaniem prac
konserwacyjno-remontowych
urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Rozdział 9
Prawa Urzędu
§ 35.1. Urząd może odciąć dostawę wody lub
zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne
wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
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2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa
okresy obrachunkowe następujące po dniu
otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania
zaległej opłaty;
3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia
wymogów określonych w przepisach prawa lub
stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie
urządzenia pomiarowego;
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub
nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez
zawarcia umowy, jak również przy celowo
uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach.
Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza
kanalizacyjnego jest równoznaczne z rozwiązaniem
umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. W przypadku odcięcia dostaw wody przez Urząd
z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Urząd
obowiązany jest do udostępnienia zastępczego punktu
poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
i poinformowania o możliwości korzystania z tego
punktu.
§ 36. Urząd może odmówić ponownego zawarcia
umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków,
jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną
zaniechania świadczenia usług.
§ 37. Przedstawiciele
Urzędu,
po
okazaniu
legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają
prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu
budowlanego należących do odbiorcy w celu:
1) zainstalowania
lub
demontażu
wodomierza
głównego;
2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego,
wodomierza
głównego
lub
wodomierzy
zainstalowanych przy punktach czerpalnych
i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania
badań i pomiarów;
3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń
posiadanych przez Urząd;
4) kontroli ilości i jakości ścieków wprowadzanych do
sieci;
5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza
kanalizacyjnego
lub
założenia
plomb
na
zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie
wody do lokalu;
6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub
przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa zawarta
z Odbiorcą tak stanowi.
Rozdział 10
Obowiązki Odbiorców usług
§ 38. Odbiorca usług zobowiązany jest do
natychmiastowego powiadomienia Urzędu o wszelkich
stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego
lub przyrządu pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.
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§ 39. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego
powiadomienia Urzędu o zmianach własnościowych
nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu
w ciągu 30 dni od zaistnienia zmiany.
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Rozdział 12
Postanowienia końcowe
§ 45. W sprawach nie objętych niniejszym
regulaminem
obowiązują
przepisy
prawa,
a w szczególności przepisy ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu
ścieków
wraz
z
przepisami
wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 40. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego
regulowania
należności
za
dostawę
wody
i odprowadzanie ścieków.
Rozdział 11
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 46. Urząd zobowiązany jest umożliwić zapoznanie
się z niniejszym regulaminem Odbiorcom jego usługi.

§ 41. Woda do celów przeciwpożarowych jest
dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez
Urząd.

§ 47. Uchyla się uchwałę nr XXXII/190/09 Rady
Miejskiej Kowala z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie
uchwalenia
Regulaminu
dostarczania
wody
i odprowadzania ścieków na obszarze gminy miasta
Kowal.
§ 48. Traci moc uchwała nr XXVIII/161/2002 Rady
Miejskiej w Kowalu z dnia 10 października 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki
Komunalnej
i
Mieszkaniowej
w
Kowalu
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 132, poz. 2567 z 2002 r.)

§ 42. Pobór
wody
pobieranej
na
cele
przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Urzędu
dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Urzędem
z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 43. Zapewnienie dostawy wody na cele
przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy
zawartej pomiędzy Urzędem a jednostką straży
pożarnej.

§ 49. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Kowal.

§ 44. Rozliczenia za wodę pobraną na cele
przeciwpożarowe dokonywane są na podstawie
pisemnych informacji składanych przez jednostki straży
pożarnej.

powierza

się

§ 50. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Pieńkowski

949

956
950

UCHWAŁA Nr XXXIV/207/2010
RADY MIEJSKIEJ KOWALA
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d
pkt 1 z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218,
Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80,
poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821,
z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz1505 oraz
z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572,
Nr 97, poz. 800) uchwala się, co następuje:

§ 2. Środki na nagrody w ramach specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1%
planowanych środków na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie
finansowym szkoły, z tym, że:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora;
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Burmistrza.

§ 1. Uchwała określa kryteria i tryb przyznawania
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach, w których organem prowadzącym jest
gmina miasto Kowal.

§ 3. Ustala się następujące kryteria przyznawania
nagród dla nauczycieli:
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1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu,
a
w
szczególności
potwierdzone
w sprawozdaniach i egzaminach uczniów,
przeprowadzonych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i
wychowania,
opracowania
autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu,
potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do
udziału w zawodach co najmniej 1 stopnia
(rejonowych)
ogólnopolskich
olimpiad
przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (grupę
uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach,
turniejach, przeglądach i festiwalach na szczeblu
co najmniej gminnym,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi
trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości
szkolne i środowiskowe,
f) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
i) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi
działającymi w szkole,
j) osiąga bardzo dobre wyniki w pracy
resocjalizacyjnej z uczniami,
k) uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu
nauczycieli
w
zakresie
diagnozowania
i oceniania,
l) umiejętnie
dzieli
się
swoja
wiedzą
i doświadczeniami z pracy dydaktycznowychowawczej z innymi nauczycielami,
ł) posiada publikacje z zakresu działalności
oświatowej, a w szczególności z pracy
dydaktyczno-wychowawczej;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
wśród młodzieży, w szczególności narkomanii
i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami
systemu ochrony zdrowia, policja, poradnia
psychologiczno-pedagogiczną,
organizacjami
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii
społecznej,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami, lub wychowankom
pochodzących z rodzin ubogich;
3) kryteria nagród dla dyrektorów szkoły:
950
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a) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy
dydaktycznej,
b) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane
w szkole,
c) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla
szkoły,
d) prawidłowo realizuje budżet szkoły (plan
finansowy),
e) dobrze współpracuje z samorządem miasta oraz
z radą pedagogiczną i radą rodziców,
f) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,
g) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych
nauczycieli,
h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
i) wzorowo kieruje szkołą,
j) prawidłowo organizuje pomoc psychologicznopedagogiczną.
4) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej
na:
a) udział w zorganizowanych formach doskonalenia
zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela, promowaniu szkoły
poprzez udział w pracach różnych organizacji
społecznych
i
stowarzyszeniach
oraz
instytucjach.
2. Wnioski o nagrodę Burmistrza lub dyrektora
szkoły mogą składać:
1) organy szkoły;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. Wnioski o nagrodę Burmistrza składa się
w Urzędzie Miasta, a o nagrodę dyrektora w szkole.
4. Burmistrz oraz dyrektor szkoły może przyznać
nagrodę z własnej inicjatywy.
5. Wnioski, o których mowa należy składać do
25 września każdego roku i winny one zawierać:
1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę
szkoły;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie
nagrody.
§ 4. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

uchwały

powierza

się

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Pieńkowski
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UCHWAŁA Nr XXXIV/208/2010
RADY MIASTA KOWAL
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi
uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli, stanowiący załącznik do niniejszego
regulaminu, który określa:
1) wysokość stawek przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród dla
nauczycieli.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Gminy Miasta Kowal.

powierza

się

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/162/09 Rady
Miejskiej Kowala z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości oraz
szczegółowych warunków przyznawania dodatków za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego
funduszu nagród, a także wysokość wraz ze
szczegółowymi
zasadami
przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Pieńkowski

załącznik
do uchwały XXXIV/208/2010
Rady Miejskiej Kowala
z dnia 26 lutego 2010 r.
Regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.
§ 1.I. Postanowienia ogólne.
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia
oznaczają:
1) ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.);
2) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r.,
Nr 22, poz. 181 z późn. zm.);
3) wynagrodzenie zasadnicze – należne nauczycielowi
wynagrodzenie
zasadnicze
zgodnie
z kwalifikacjami;
4) szkoła – podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 1
pkt 1 i ust. 1a ustawy, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Kowal, pojęcie to
obejmuje również placówkę;
5) średnie wynagrodzenie stażysty – rozumie się przez
to wynagrodzenie, o którym mowa w art. 30 ust. 3
Karty Nauczyciela;
6) Burmistrz – Burmistrz Miasta Kowal.
§ 2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
nie będących nauczycielami.
Dział I
Rozdział 1
Dodatek za wysługę lat
§ 3.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat, w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
ustawy.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
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Rozdział 2
Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i jego
ogólne warunki przyznawania określa § 6
rozporządzenia:
1) warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych
osiągnięć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji; efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy
z rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, z tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym
zadaniem
lub
zajęciem,
w szczególności:
a) systematyczne i efektowne wykonywanie
powierzonych zadań,
b) dbałość
o
estetykę
wykorzystywanych
pomieszczeń, sprawność pomocy dydaktycznych
lub innych urządzeń szkolnych;
c) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
d) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,
e) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangażowanie w realizację czynności zajęć,
a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach powoływanych przez
właściwe organy,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi
organizacjami
uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
4. Kryteriami
przyznawania
dodatku
motywacyjnego dla dyrektora są:
1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej
i opiekuńczej szkoły poprzez:
a) właściwe
organizowanie
pracy
rady
pedagogicznej,
b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji,
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
awansu zawodowego nauczycieli,
c) stwarzanie
warunków do
wprowadzania
innowacji pedagogicznych,
d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału
w olimpiadach i konkursach,
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e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie
środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz
pozyskiwanie środków pozabudżetowych, dbanie
o prawidłowa eksploatację sprzętu przez uczniów;
3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym,
aktywizacja uczniów i nauczycieli do udziału
w imprezach publicznych;
4) stwarzanie właściwych warunków interpersonalnych
i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;
5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenie;
6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa
pracy;
7) prawidłowe prowadzenie we współpracy z IE
i S UM Kowal, spraw kadrowych (zatrudnianie,
zwalnianie, nagrody, kary itp.);
8) wykazywanie
zdolności
i
gotowości
do
podejmowanie decyzji w zakresie swoich
kompetencji;
9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń
służbowych.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż
1 rok szkolny.
6. Dodatek
motywacyjny
dla
dyrektora
i nauczycieli nie może przekroczyć 10% średniego
wynagrodzenia stażysty i nie może być niższy niż 3%
średniego wynagrodzenia stażysty.
7. Wysokość
środków
finansowych
przeznaczonych na dodatek motywacyjny ustala organ
prowadzący w wysokości od 1%-3% średniego
wynagrodzenia stażysty.
8. Nauczycielom uzupełniającym etat, dodatek
motywacyjny ustala dyrektor szkoły placówki
macierzystej.
9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, placówki lub osoba, o której czasowo
powierzono obowiązki dyrektora, a dyrektorowi
Burmistrz Gminy Miasta Kowal.
Rozdział 3
Dodatek funkcyjny
§ 5.1. Dodatek funkcyjny oraz wykaz stanowisk
i funkcji uprawnionych do dodatku określa § 5
rozporządzenia.
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi
dla:
a) dyrektora przedszkola – od 5%-70% średniego
wynagrodzenia stażysty, o którym mowa w art. 30
ust. 3 ustawy,
b) dyrektora szkoły podstawowej – od 5%-70%
średniego wynagrodzenia stażysty, o którym mowa
w art. 30 ust. 3 ustawy,
c) dyrektora gimnazjum- od 5%-70% średniego
wynagrodzenia stażysty, o którym mowa w art. 30
ust. 3 ustawy,
d) wicedyrektora 0 od 5% - 80% dodatku funkcyjnego
dyrektora danego typu placówki,
e) kierownika świetlicy – od 5%-25% dodatku
funkcyjnego dyrektora danego typu placówki,
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f) stanowiska w innej jednostce organizacyjnej,
o której mowa w art. 1 ust. 1 i 1a Karty Nauczyciela,
albo inne stanowisko kierownicze przewidziane
w statucie szkoły – od 5%-40% dodatku
funkcyjnego dyrektora danego typu placówki,
g) wychowawcy grupy, klasy – od 1%-5% średniego
wynagrodzenia stażysty, o którym mowa w art. 30
ust. 3 ustawy,
h) opiekuna stażu – od 1%-5% średniego
wynagrodzenia stażysty, o którym mowa w art. 30
ust. 3 ustawy,
i) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta
– od 1%-5% średniego wynagrodzenia stażysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy.
3. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do
dodatku funkcyjnego dodatek ten przysługuje z każdego
tytułu.
4. Dodatek
funkcyjny
dyrektorowi
szkoły,
placówki ustala Burmistrz Gminy Miasta Kowal
w granicach określonych w tym regulaminie.
5. Dodatek funkcyjny pozostałym osobom ustala
dyrektor.
Rozdział 4
Dodatek za warunki pracy
§ 6.1. Nauczycielom pracującym w trudnych,
uciążliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego
tytułu dodatek za warunki pracy - § 8 i 9
rozporządzenia.
2. Ustala się następujące wysokości dodatków za
trudne warunki pracy dla nauczycieli:
- za
prowadzenie
zajęć
rewalidacyjnowychowawczych
z
dziećmi
i
młodzieżą
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim –
w wysokości do 30% pobieranego wynagrodzenia
zasadniczego,
- za
prowadzenie
zajęć
dydaktycznych
i wychowawczych w specjalnych przedszkolach
i szkołach oraz indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego –
w wysokości do 15% pobieranego wynagrodzenia
zasadniczego,
- za zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w klasach łączonych w szkole podstawowej –
w wysokości do 15% pobieranego wynagrodzenia
zasadniczego.
3. Dodatek za warunki pracy z tytułu pracy
w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielom:
- za prowadzenie zajęć wymienionych w § 6.1 i 2
uchwały realizowanych z dziećmi i młodzieżą, ze
względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności,
o których mowa w § 9 rozporządzenia – w wysokości
do10% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
Nauczycielowi realizującemu w trudnych lub
uciążliwych warunkach tylko część obowiązującego
wymiaru godzin lub zatrudnionemu w niepełnym
wymiarze zajęć, dodatek przysługuje proporcjonalnie do
liczby godzin przepracowanych w trudnych lub
uciążliwych warunkach.
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4. W razie zbiegu prawa do dodatku, o którym
mowa w ust. 2 nauczycielowi przysługuje dodatek
z każdego tytułu.
5. Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela
dyrektor.
Rozdział 5
Dodatek mieszkaniowy
§ 7.1. Dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli
określa art. 54 ust. 1-4 ustawy.
2. Wysokość
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie:
a) przy jednej osobie w rodzinie – do 4%,
b) przy dwóch osobach w rodzinie – do 5%,
c) przy trzech lub więcej osobach w rodzinie do 6%,
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących współmałżonka oraz dzieci i rodziców
pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącego także nauczycielem, stale z nim
mieszkającym, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który
będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli
o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi
przyznaje
dodatek
dyrektor,
a dyrektorowi – Burmistrz.
Dział II
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
§ 8.1. Godziny ponadwymiarowe przydziela się
w planie organizacyjnym szkole, a godziny doraźnych
zastępstw przydziela dyrektor szkoły.
2. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę przyznanej
nauczycielowi stawki wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku za warunki pracy przez miesięczna liczbę
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych i godzin
doraźnych zastępstw.
3. Miesięczna liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy,
obowiązkowy
wymiar
godzin
przez
4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełna godzinę.
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4. Wynagrodzenie za jedna godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się w sposób określony w ust. 2 i 3.
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5. Nagrodę Burmistrza przyznaje Burmistrz Miasta
Gminy Kowal, nagrodę Dyrektora Szkoły przyznaje
dyrektor szkoły lub placówki.
6. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody Burmistrza,
dyrektora umieszcza się w aktach osobowych
nauczyciela.

Dział III
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 9.1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
mają charakter uznaniowy i przyznawane są z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej;
2) ważnych wydarzeń w życiu szkoły;
3) innych uzasadnionych przypadkach.
2. Nagroda z funduszu, o którym mowa w § 9.1.
może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu
w szkole, placówce, co najmniej roku, uzyskaniu
wyróżniającej ocenę pracy pedagogicznej.
3. Wysokość nagrody Burmistrza dla nauczycieli
i dyrektorów nie może przekroczyć 200% średniego
wynagrodzenia stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3
ustawy.
4. Wysokość nagrody Dyrektora nie może
przekroczyć 100% średniego wynagrodzenia stażysty, o
którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy.

Postanowienia końcowe
§ 10.1. W
sprawach
nie
uregulowanych
w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
ustawy.
2. Zmiana regulaminu może nastąpić w trybie
wymaganym do jego uchwalenia.
3. Powyższy
regulamin
został
uzgodniony
z przedstawicielami związków zawodowych.
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UCHWAŁA Nr XXXVI/247/2010
RADY GMINY KIKÓŁ
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej
pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 5 ust. 2,
ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” (Dz.U. Nr 267 poz. 2259 zm.2, uchwala
się, co następuje:

korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania
zgodnie z wieloletnim programem "Pomoc Państwa
w zakresie dożywiania".

§ 1.1. Podwyższa
się
wysokość
kryterium
uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub
żywności albo pomocy rzeczowej w formie produktów
żywnościowych w ramach programu wieloletniego
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania", dla osoby
samotnie gospodarującej oraz osoby w rodzinie do
200% kryterium dochodowego, o którym mowa
odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 115
poz. 728 ze zm.).

Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Rosłonowski

§ 2.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kikół.
2. Uchwała obowiązuje na czas trwania Programu
Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/216/2009 z dnia
9 październik 2009 r. w sparwie: podwyższenia
wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do
952

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

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, oraz Nr 173, poz. 1218 z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420),
Nr 157 poz. 1241;
2. Dz.U. z 2008 r. Nr 225 poz. 1487, z 2009 r. Nr 219 poz. 1706;
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UCHWAŁA Nr XXXVI/251/2010
RADY GMINY KIKÓŁ
z dnia 31 marca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole i nadania jej statutu
§ 1. Użyty
w
załączniku
do
uchwały
Nr XXXVI/148/05 Rady Gminy Kikół z dnia
14 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kikole i nadania jej statutu,
w różnej liczbie i przypadku, wyraz „Kierownik”
zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie
i przypadku wyrazem „Dyrektor”.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241)
oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85,
poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129,
poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238,
poz. 2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) w związku
z art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41,
poz. 364, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874,
Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261,
poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132,
poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62,
poz. 504), uchwala się, co następuje:

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXV/245/2010 Rady
Gminy Kikół z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kikole i nadania jej statutu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kikół.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Rosłonowski
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UCHWAŁA Nr XL/287/2010
RADY GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/361/2002 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 7 czerwca 2002 r.
w sprawie podziału Gminy Złotniki Kujawskie na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 1022,
poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055; z 2005 r. Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 159, poz. 1127, Nr 218,
poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766;
z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r.
Nr 213 poz. 1651, Nr 213 poz. 1652) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. nr 172 poz. 1441, Nr 175

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142) na wniosek Wójta Gminy
Złotniki Kujawskie Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXV/361/2002 Rady Gminy
Złotniki Kujawskie z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie
podziału Gminy Złotniki Kujawskie na okręgi
wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu, opis granic okręgu wyborczego nr 8
otrzymuje brzmienie: Tuczno, Tuczno-Wieś.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Złotniki Kujawskie.
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§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje
się niezwłocznie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu
oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty i w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Rosa
954
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UCHWAŁA Nr XL/288/2010
RADY GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tarkowo Górne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 41 ust. 1 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337;
z 2007 r. nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28 poz. 142) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1.1. Nadaje się ulicy w obrębie Tarkowo Górne
następującą nazwę:
Łąkowa - dz. nr 67,
Leśna - dz. nr 5,
Wiatrakowa - dz. nr: 42, 64, 23/6
Owocowa - dz. nr: 104, 100/4, 107/2, 139,
Czereśniowa - dz. nr: 128, 110,
Bydgoska - dz. nr: 22/4, 111, 113,
Wspólna - dz. nr 107/1,
Rolna - dz. nr: 26, 33, 39.
2. Położenie ulicy określa kserokopia mapy
ewidencyjnej gruntów miejscowości Tarkowo Górne
Gmina Złotniki Kujawskie, stanowiąca załącznik nr 1
do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Złotniki Kujawskie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Rosa
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/288/2010
Rady Gminy Złotniki Kujawskie
z dnia 31 marca 2010 r.
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UCHWAŁA Nr XL/289/2010
RADY GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Złotniki Kujawskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 41 ust 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,
Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,
Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28 poz. 142) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1.1. Nadaje się ulicy - drodze wewnętrznej
obejmującą w całości wydzieloną działkę geodezyjną
nr 123/20, 123/24 w obrębie miejscowości Złotniki
Kujawskie następującą nazwę: Modrzewiowa
2. Ulica dotąd bezimienna zlokalizowana jest
w południowo-zachodniej części miejscowości Złotniki
Kujawskie biorącej początek od ulicy Jesionowej.
Położenie ulicy określa plan sytuacyjny stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Złotniki Kujawskie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym
Wójewództwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Rosa

Poz. 962
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/289/2010
Rady Gminy Złotniki Kujawskie
z dnia 31 marca 2010 r.
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POROZUMIENIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
zawarte pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Aleksandrowie
Kujawskim w imieniu i na rzecz którego działają:
1. Zbigniew Żbikowski - Starosta,
2. Władysław Koc - Wicestarosta
przy kontrasygnacie
Doroty Sobierajskiej – Skarbnika Powiatu
i Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski reprezentowaną przez :
Andrzeja Cieślę – Burmistrza Miasta
przy kontrasygnacie
Marioli Nowakowskiej – Skarbnika Miasta
treści następującej:
§ 1. Przedmiotem porozumienia są drogi (ulice)
położone w mieście Aleksandrów Kuj. stanowiące
własność Powiatu wykazane w załączniku do
niniejszego porozumienia.

z uchwałą Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

§ 2. Działając zgodnie z uchwałą nr XXI/323/2009
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia
28 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie do realizacji zadań Gminie Miejskiej
Aleksandrów Kujawski, Zarząd Powiatu z dniem
1 stycznia 2010 roku drogi (ulice) o których mowa
w § 1 przekazuje w administrowanie Gminie Miejskiej
Aleksandrów Kujawski. 2. Protokolarnie drogi zostały
przekazane w dniu 1 lutego 2001 r. Do stanu dróg
będących przedmiotem protokolarnego przekazania
strony nie wnoszą uwag.

§ 7.1. Utworzenie parkingu na drogach (ulicach)
będących przedmiotem niniejszego porozumienia
wymaga odrębnej zgody zarządcy dróg.
2. Środki uzyskane ze sprzedaży biletów
parkingowych Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
przeznaczy na utrzymanie dróg powiatowych będących
przedmiotem administrowania.

§ 3. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na
okres jednego roku, to jest do dnia 31 grudnia
2010 roku.
§ 4. Zarząd Powiatu zobowiązuje się przekazać
Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski dotację
w kwocie jak w roku 2009, tj. 42.217 zł (słownie
złotych: czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemnaście
złotych) w ratach miesięcznych z budżetu Powiatu
(dział 600, rozdział 60014).
§ 5. Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
przejmując w administrowanie drogi powiatowe
zobowiązuje się do realizacji zapisów zawartych
w art. 20 pkt. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U.
t.j. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zmianami).
§ 6. Zarząd Powiatu w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Powiatowych ustala i pobiera opłaty za
zajęcie pasa drogowego dróg (ulic) będących
przedmiotem niniejszego porozumienia, zgodnie

§ 8. Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim przeprowadza okresowe kontrole realizacji
zadań zawartych w § 5.
§ 9. Ustalona dotacja w § 4 podlega przekazaniu na
konto Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim
w ratach miesięcznych do 25 każdego miesiąca.
§ 10. Rozliczenie
przekazanych
środków
finansowych, o których mowa w § 4 nastąpi do dnia
15 stycznia 2011 r.
§ 11. Wszelkie zmiany mogą być dokonane w formie
aneksu podpisanego przez obydwie strony.
§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 13. Niniejsze
porozumienie
sporządzono
w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego po
podpisaniu po dwa egzemplarze otrzymuje każda ze
stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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§ 14. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Gmina Miejska

Zarząd Powiatu

Burmistrz
Andrzej Cieśla

Starosta
Zbigniew Żbikowski

Skarbnik Gminy
Mariola Nowakowska

Wicestarosta
Władysław Koc
Skarbnik Powiatu
Dorota Sobierajska

Załącznik
do Porozumienia
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Wykaz dróg powiatowych znajdujących się na
terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego

LP
Nr ulicy
Aleksandrów Kujawski
1. Długa
2630 C
2. Dworcowa
2631 C
3. Graniczna
2632 C

4. Narutowicza
5. Wojska Polskiego

2633 C
2634 C

1.457 km
1.690 km

Razem 5.465 km
m. Aleksandrów Kujawski

Długość odcinka
1.032 km
0.370 km
0.916 km
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POROZUMIENIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
zawarte pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Aleksandrowie
Kujawskim w imieniu i na rzecz którego działają:
1. Zbigniew Żbikowski – Starosta
2. Władysław Koc - Wicestarosta
przy kontrasygnacie
Doroty Sobierajskiej - Skarbnika Powiatu
i Gminą Miejską Ciechocinek reprezentowaną przez:
Leszka Dzierżewicza – Burmistrza Miasta
przy kontrasygnacie
Małgorzaty Szwajkowskiej - Skarbnika Miasta
treści następującej:
§ 1. Przedmiotem porozumienia są drogi (ulice)
położone w mieście Ciechocinek stanowiące własność
Powiatu wykazane w załączniku do niniejszego
porozumienia.
§ 2.1. Działając
zgodnie
z
uchwałą
Nr XXI/324/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie
Kujawskim z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie

wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji zadań
Gminie Miejskiej Ciechocinek, Zarząd Powiatu z dniem
1 stycznia 2010 roku drogi (ulice), o których mowa
w § 1 przekazuje w administrowanie Gminie Miejskiej
Ciechocinek .
2. Protokolarnie drogi zostały przekazane w dniu
1 lutego 2001 r . Do stanu dróg będących przedmiotem
protokolarnego przekazania strony nie wnoszą uwag.
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§ 3. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na
okres jednego roku, to jest do dnia 31 grudnia
2010 roku.

§ 9. Ustalona dotacja w § 4 podlega przekazaniu na
konto Gminy Miejskiej w Ciechocinku w ratach
miesięcznych do 25 każdego miesiąca.

§ 4. Zarząd Powiatu zobowiązuje się przekazać
Gminie Miejskiej Ciechocinek dotację w kwocie jak
w roku 2009, tj. 109.331 zł (słownie złotych: sto
dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych)
w ratach miesięcznych z budżetu Powiatu (dział 600,
rozdział 60014).

§ 10. Rozliczenie
przekazanych
środków
finansowych, o których mowa w § 4 nastąpi do dnia
15 stycznia 2011 r.

§ 5. Gmina Miejska Ciechocinek przejmując
w administrowanie drogi powiatowe zobowiązuje się do
realizacji zapisów zawartych w art. 20 pkt. 4, 5, 6, 7, 10,
11, 12, 13, 14, 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r
o drogach publicznych (Dz.U. t.j. z 2007 r Nr 19,
poz. 115 ze zmianami).

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

§ 6. Zarząd Powiatu w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Powiatowych ustala i pobiera opłaty za
zajęcie pasa drogowego dróg (ulic) będących
przedmiotem niniejszego porozumienia, zgodnie
z uchwałą Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg .
§ 7.1. Utworzenie parkingu na drogach (ulicach)
będących przedmiotem niniejszego porozumienia
wymaga odrębnej zgody zarządcy dróg.
2. Środki uzyskane ze sprzedaży biletów
parkingowych Gmina Miejska Ciechocinek przeznaczy
na
utrzymanie
dróg
powiatowych
będących
przedmiotem administrowania.

§ 11. Wszelkie zmiany mogą być dokonane w formie
aneksu podpisanego przez obydwie strony.

§ 13. Niniejsze
porozumienie
sporządzono
w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego po
podpisaniu po dwa egzemplarze otrzymuje każda ze
stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 14. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Gmina Miejska

Zarząd Powiatu

Burmistrz
Leszek Dzierżewicz

Starosta
Zbigniew Żbikowski

Skarbnik Miasta
Małgorzata Szwajkowska

Wicestarosta
Władysław Koc
Skarbnik Powiatu
Dorota Sobierajska

§ 8. Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim przeprowadza okresowe kontrole realizacji
zadań zawartych w § 5.

Załącznik
do Porozumienia
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Wykaz dróg powiatowych znajdujących się na
terenie miasta Ciechocinek
Lp
Ulice
Ciechocinek
1. Armii Krajowej
2. Bema
3. Kolejowa
4. Kościuszki
5. Mickiewicza
6. Narutowicza
7. Nieszawska
8. Widok
958

Nr ulicy

Długość odcinka

2647 C
2635C
2636 C
2637 C
2638 C
2639 C
2603 C
2644 C

0.136 km
2.575 km
0.466 km
0.646 km
0.662 km
0.624 km
0.796 km
0.695 km

9. Warzelniana
2643 C
1.004 km
10 Wojska Polskiego
2645 C
1.100 km
11 Słowackiego
2640 C
0.542 km
12 Słońsk Górny
2641 C
1.847 km
13 Traugutta
2642 C
1.359 km
14 Zdrojowa
2646 C
1.235 km
15 Wołuszewska w ciągu drogi
0,466 km
powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek
Razem m. Ciechocinek 14.153 km
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POROZUMIENIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
zawarte pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Aleksandrowie
Kujawskim w imieniu i na rzecz którego działają:
1. Zbigniew Żbikowski - Starosta
2. Władysław Koc - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Doroty Sobierajskiej - Skarbnika Powiatu
a Gminą Miejską w Nieszawie reprezentowaną przez:
Andrzeja Nawrockiego – Burmistrza Miasta
przy kontrasygnacie Aleksandry Sobczak – Skarbnika Miasta
treści następującej:
§ 1. Przedmiotem porozumienia są drogi (ulice)
położone w mieście Nieszawa stanowiące własność
Powiatu wykazane w załączniku do porozumienia oraz
przeprawa promowa przez rzekę Wisłę.

§ 7. Zarząd Powiatu przekaże Gminie Miejskiej
w Nieszawie dotację w wysokości 77.250 zł (słownie:
siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt
złotych), na przeprawę promową.

§ 2.1. Działając
zgodnie
z
uchwałą
Nr XXI/325/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie
Kujawskim z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie
wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji zadań
Gminie Miejskiej Nieszawa, Zarząd Powiatu z dniem
1 stycznia 2010 roku drogi (ulice), o których mowa
w § 1 przekazuje w administrowanie Gminie Miejskiej
w Nieszawie.
2. Protokolarnie drogi i przeprawa promowa
zostały przekazane w dniu 1 lutego 2001 r. Do stanu
dróg i przeprawy promowej będących przedmiotem
protokolarnego przekazania strony nie wnoszą uwag.

§ 8. Zarząd Powiatu upoważnia Gminę Miejską
w Nieszawie do pobierania opłat za przeprawę
promową zgodnie z obowiązującą aktualnie uchwałą
Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia opłat za
przeprawę promową przez rzekę Wisłę w miejscowości
Nieszawa i ustalenia stawek za przewóz promem.

§ 3. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na
okres jednego roku, to jest do dnia 31 grudnia
2010 roku.
§ 4. Gmina Miejska w Nieszawie przejmując
w utrzymanie drogi powiatowe zobowiązuje się do
realizacji zapisów zawartych w art. 20 pkt. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 10, 11, 12, 13, 14, 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. t.j. z 2007 r. Nr 19,
poz.115 ze zmianami).
§ 5. Zarząd Powiatu zobowiązuje się przekazać
Gminie Miejskiej w Nieszawie dotację w kwocie jak
w roku 2009 tj.37.659 zł (słownie: trzydzieści siedem
tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych) w ratach
miesięcznych z budżetu powiatu (Dział 600, rozdział
60014).
§ 6. Zarząd Powiatu przekazuje Gminie Miejskiej
w Nieszawie utrzymanie ciągłości drogi powiatowej
Nr 2049 C Nieszawa-Brzeźno w postaci przeprawy
promowej.

§ 9. Opłaty wynikające z § 8 stanowią pokrycie
części kosztów utrzymania przeprawy promowej.
§ 10. Ustalona dotacja w § 5 i § 7 podlega
przekazaniu na konto Gminy Miejskiej w Nieszawie
w ratach miesięcznych do 25 każdego miesiąca.
§ 11. Rozliczenie przekazanych dotacji nastąpi do
dnia 15 stycznia 2011 roku.
§ 12.1. Utworzenie parkingu na drogach (ulicach)
będących przedmiotem niniejszego porozumienia
wymaga odrębnej zgody zarządcy dróg.
2. Środki uzyskane ze sprzedaży biletów
parkingowych Gmina Miejska Nieszawa przeznaczy na
utrzymanie dróg powiatowych będących przedmiotem
administrowania.
§ 13. Zarząd Powiatu w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Powiatowych ustala i pobiera opłaty za
zajęcie pasa drogowego dróg (ulic) będących
przedmiotem niniejszego porozumienia, zgodnie
z uchwałą Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
§ 14. Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadza okresowe
kontrole realizacji zadań określonych w § 4 i § 6.
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§ 15. Wszelkie zmiany mogą być dokonane w formie
aneksu podpisanego przez obydwie strony.

Poz. 965,966

§ 18. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 17. Niniejsze
porozumienie
sporządzono
w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego po
podpisaniu po dwa egzemplarze otrzymuje każda ze
stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Gmina Miejska

Zarząd Powiatu

Burmistrz
Andrzej Nawrocki

Starosta
Zbigniew Żbikowski

Skarbnik Miasta
Aleksandra Sobczak

Wicestarosta
Władysław Koc
Skarbnik Powiatu
Dorota Sobierajska

Załącznik
do Porozumienia
z dnia 29 grudnia 2009 r.
II. Ulice powiatowe będące w ciągach dróg
powiatowych
1. Ulica Mickiewicza – ciąg drogi Nr 2603 C - 0,384
km
2. Ulica Ciechocińska – ciąg drogi Nr 2603 C - 1,610
km
3. Ulica Narutowicza – ciąg drogi Nr 2609 C - 0,880
km
4. Przeprawa promowa, ciąg drogi Nr 2049 C Nieszawa-Brzeźno - 0,252 km
Razem: 3.126 km
Łącznie: 4.875 km

Wykaz dróg i ulic powiatowych
W granicach administracyjnych miasta Nieszawa
I. Ulice powiatowe nie będące ciągami dróg
powiatowych.
1. Ulica Drzewna 0,096 km
2. Ulica Kościuszki 0,606 km
3. Plac K. Jagiellończyka 0,111 km
4. Ulica Zjazd 0,733 km
5. Ulica Mickiewicza 0,203 km
Razem:
1.749 km

959

966
960

ZARZĄDZENIE Nr 110/10
WÓJTA GMINY LUBANIE
z dnia 9 marca 2010 r.
w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) w związku
z art. 121 ust. 6 ustawy - przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241), art. 30
ust. 1 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 i 10 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm),
zarządzam, co następuje:
§ 1. Realizujac uchwałę Nr XXI/112/08 Rady
Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok z późniejszymi
zmianami
przedkładam
sprawozdanie
roczne

z wykonanaia budżetu gminy za 2009
przedstawione w niżej podanych wielkościach:

rok

I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych
1) Dochody budżetowe - plan 12.789.995,00
wykonanie 13.257.965,23 zł
w tym:
- dochody majątkowe - plan 120.345,00
wykonanie 190.609,11 zł
- dochody bieżące - plan 12.669.650,00
wykonanie 13.067.356,12 zł
2) Wydatki budżetowe - plan 14.254.138,00
wykonanie 13.423.227,83 zł w tym:
- wydatki majątkowe - plan 2.644.832,00
wykonanie 2.582.102,42 zł
- wydatki bieżące - plan 11.609.306,00
wykonanie 10.841.125,41 zł

zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
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- dotacja na inwestycje - 29.500,00 zł
- koszty - 1.284.871,47 zł
4) Dochody własne jednostek budżetowych:
- dochody - 67.107,80 zł
- wydatki - 76.090,47 zł
5) Gminnego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej
- przychody - 2.611.973,20 zł
- wydatki - 112.372,71 zł

II. Realizacja planów finansowych tzw. Zadań
okołobudżetowych:
1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz zleconych innymi ustawami:
- dotacje plan 1.483.673,00 zł, wykonanie
1.478,424,23 zł,
- wydatki plan 1.483.673,00 zł, wykonanie
1.478.424,23 zł.
2) Wydatki na realizacje zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych:
dochody - 60.388,22 zł
wydatki - 59.459,55 zł
3) Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie zakładu budżetowego
- przychody - 1.299.705,94 zł w tym:
dotacja przedmiotowa z budżetu gminy (netto) 350.728,03 zł

§ 2. Pełną
opisowa.

treść

sprawozdania

stanowi

część

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt Gminy
Sławomir Piernikowski

960

967
961

ZARZĄDZENIE Nr 221/010
WÓJTA GMINY CHOCEŃ
z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie opracowania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy 2009rok
Na podstawie art. 199 ust 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz.U.
nr 249 poz. 2104 w związku z art. 121 ust 6 ustawy
wprowadzającej z dnia 27.09.2009 Dz.U. Nr 157
poz. 1241 oraz art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych
aktów prawnych (Dz.U. nr 62 poz. 718 z późn. zm.) Wójt Gminy Zarządza, co następuje:
§ 1. Realizując uchwałę Nr XXV/139/08 Rady
Gminy z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2009 r. z późniejszymi zmianami,
przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu gminy za 2009 r. w niżej podanych
wielkościach:
1. Realizacja dochodów i wydatków:
1) dochody
budżetowe,
ogółem
wykonanie
19.320.173,91 zł
2) wydatki
budżetowe,
ogółem
wykonanie
21.768.197,66 zł
3) deficyt budżetu 2.448.023,75 zł
2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około
budżetowych:
1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz zleconych innymi ustawami:
a) dotacje wykonanie 3.500.174 zł
b) wydatki wykonanie 3.500.174 zł
2) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska:
a) przychody 1.189.675,65 zł
b) wydatki 49.278,71 zł
961

3) Rachunek dochodów jednostek budżetowych:
a) dochody 249.398,47 zł
b) wydatki 245.406,37 zł
4) Zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych:
a) przychody 1.314.454,70 zł
b) koszty 1.311.731,79 zł
§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki
tabelaryczne oraz część opisowa.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt Gminy
Roman Nowakowski
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ZARZĄDZENIE Nr 8/OR/2010
WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005 r Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 121 ust. 6
ustawy wprowadzającej z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(Dz.U. Nr 157, poz. 1241), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.)
oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 68 poz. 449
z 2007 r.) zarządzam:
§ 1. Realizując uchwałę Nr XXIV/143/2008 Rady
Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 29 grudnia
2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2009 rok, przedstawiam roczne sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zrealizowane
w niżej podanych wielkościach:
I. Realizacji dochodów i wydatków budżetowych:
1. Dochody budżetowe:
- plan - 13 857 182,00 zł
- wykonanie - 13 648 741,06 zł
2. Wydatki budżetowe:
- plan - 14 242 516,00 zł
- wykonanie - 13 991 483,36 zł
w tym wydatki majątkowe:
- plan – 1 290 226,00 zł
- wykonanie - 1 232 389,37 zł
II. Realizacji
planów
finansowych
tzw.
okołobudżetowych:
1. Zadań zleconych bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz zleconych innymi
ustawami.
Dotacje:
- plan – 2 394 720,00 zł
- Wykonanie – 2 392 862,95 zł
Wydatki:
- plan 2 394 720,00 zł
- wykonanie – 2 392 862,95 zł
2. Preliminarza związanego z realizacją programu
rozwiązywania problemów alkoholowych:
Wpływy - 77 682,81 zł
Wydatki - 71 338,51 zł
3. Gminnego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej :
Przychody - 123 934,66 zł
Wydatki – 0 zł
962

§ 2.1. Poinformować
mieszkańców
o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez
ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2009 r. Radzie Gminy.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
przesłać
Regionalnej
Izbie
Obrachunkowej
w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt Gminy
Roman Wieczorek
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