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UCHWAŁY
nr XXXVIII/233/10 Rady Gminy Choceń z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie nadania nazw
ulic w Choceniu

4963

nr II/17/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad
odpłatności za usługi świadczone przez ośrodki wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Osielsko

4965

nr II/28/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie gminy Osielsko

4966

nr II/29/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wymagań dla
przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

4967

nr XXXIV/10/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 25 marca 2010 r. zmiany nazwy i Statutu
Wiejskiego Domu Kultury w Sadkach

4968

nr XXXIV/11/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XII/53/2007 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie przekształcenia
gminnej jednostki organizacyjnej pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach”
w samorządową instytucję kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach”
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nr XXXIV/12/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad
umieszczania reklam na obiektach oraz terenach będących własnością bądź
w użytkowaniu gminy Sadki

4970

nr XXXIV/15/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 25 marca 2010 r. regulaminu wynagradzania
nauczycieli

4972

nr XLII/478/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

4976

nr XLII/485/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”
w Kruszwicy

4978

nr XLIII/325/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie
określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie
zwolnienia od podatku od nieruchomości
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nr XLIII/326/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na
raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie
Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa, warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania
organów uprawnionych do udzielania ulg

4982

nr XLI/51/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie uprawnień do ulg i zwolnień w opłatach za usługi przewozowe środkami
komunikacji miejskiej realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Spółka z o.o. we Włocławku

4984

nr XLIII/452/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie utworzenia obwodów głosowania

4985

nr XLIII/454/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
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porozumienie międzygminne z dnia 29 marca 2010 r. pomiędzy gminą miasto Bydgoszcz
a gminą Białe Błota, w przedmiocie przejęcia zadań własnych z zakresu zapewnienia
utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych

4988

porozumienie międzygminne z dnia 8 kwietnia 2010 r. pomiędzy gminą miasto Bydgoszcz
a gminą Osielsko, w przedmiocie przekazania zadań własnych z zakresu zapewnienia
utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych
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998

–

zarządzenie nr 15/10 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/233/10
RADY GMINY CHOCEŃ
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje
§ 1. Nadać nazwy ulic w Choceniu:
1) Spacerowa – działka nr 41
2) Jeziorna – działka nr 31
3) Jarantowicka – działka nr 37 (do ul. Spacerowej)
4) Wspólna. – działka nr 34
Położenie ulic określa mapa stanowiąca załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Lewandowicz
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Rady Gminy Choceń
z dnia 23 marca 2010 r.
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UCHWAŁA Nr II/17/10
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi świadczone przez ośrodki wsparcia dla niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Osielsko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337
i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) w związku
z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202,
poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustalić zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński
załącznik nr 1
do uchwały nr II/17/10
Rady Gminy Osielsko
z dnia 24 marca 2010 r.
Zasady ponoszenia opłat za pobyt dzieci i młodzieży
w ośrodkach wsparcia
§ 1.1. Ośrodek wsparcia – Dom Dziennego Pobytu
prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej
„Słoneczko” w Bydgoszczy świadczy usługi dla dzieci
i młodzieży, które ze względu na wiek, chorobę,
niepełnosprawność wymagają częściowej opieki
i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych.
2. Podstawowym zadaniem ośrodka wsparcia jest w
szczególności utrzymanie osób w ich naturalnym
środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji.
3. Do ośrodka wsparcia mogą być kierowane osoby
niesprawne intelektualnie posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności w wieku od 3-25 lat.
§ 2.1. Do wnoszenia opłaty za pobyt w ośrodku
zobowiązane są osoby, którym decyzją kierownika
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Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku
przyznano miejsce w ośrodku.
2. Odpłatność za pobyt w ośrodku ustala się
w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie
gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie
decyzją wydaną przez kierownika Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Osielsku zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej.
Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia reguluje
poniższa tabela:
Dochód osoby samotnej Wysokość odpłatności ustalona
lub na osobę w rodzinie,
od wysokości średniego
w stosunku do kryterium miesięcznego kosztu pobytu
ustawowego w %
w ośrodku wsparcia dziennego
określonego ustawą
dla dzieci i młodzieży
o pomocy społecznej
niepełnosprawnej
do 100
nieodpłatnie
101 - 160
1%
161 - 210
3%
211 - 260
5%
261 - 310
8%
311 - 360
10%
361 - 410
13%
411 - 460
15%
461 - 510
17%
511- 560
19%
561 - 610
21%
611 - 660
23%
661 - 710
25%
711 - 760
27%
761- 810
29%
811 - 860
31%
861 - 910
33%
911 - 960
35%
961 - 1010
37%
1011 - 1060
39%
1061 - 1110
41%
powyżej 1110
50%
§ 3. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodku wsparcia można na wniosek osoby
uprawnionej lub pracownika socjalnego zwolnić
częściowo lub całkowicie z tej opłaty w przypadkach
szczególnie uzasadnionych m.in. z powodu długotrwałej
choroby, strat materialnych powstałych w wyniku
zdarzeń losowych, śmierci najbliższego członka rodziny
i na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.
§ 4. Decyzję o zwolnieniu częściowym lub
całkowitym z opłaty za pobyt w ośrodku wydaje
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
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UCHWAŁA Nr II/28/10
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko.
Na podstawie z 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), w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180,
poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r.
Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, 666,
Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
oraz
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie gminy Osielsko.
§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
powinni
spełniać
następujące
wymagania:
1) posiadać
bazę
transportową
wraz
ze
specjalistycznymi
środkami
transportu
przystosowanymi do odbierania oraz transportu
odpadów
komunalnych,
obejmujących
niesegregowane odpady komunalne i wszystkie
selektywnie
zbierane
rodzaje
odpadów
komunalnych;
2) posiadać
środki
techniczne
umożliwiające
prowadzenie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
w
tym
powstających
w
gospodarstwach
domowych
odpadów
wielkogabarytowych,
zużytego
sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii
przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
oraz odpadów z remontów;
3) posiadać zaplecze techniczno-biurowe.
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2. Powyższe
wymagania
powinny
zostać
potwierdzone następującymi dokumentami:
1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której
znajduje się baza transportowa oraz zaplecze
techniczno-biurowe;
2) umową kupna-sprzedaży, najmu lub fakturą,
potwierdzającymi posiadanie specjalistycznych
środków transportu do odbierania oraz transportu
odpadów komunalnych.
3. Wskazuje
się
Międzygminny
Kompleks
Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. przy
ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy jako miejsce odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odebranych
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Osielsko.
§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące
wymagania:
1) posiadać bazę transportową dla pojazdów
asenizacyjnych;
2) posiadać
pojazdy
asenizacyjne
spełniające
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);
3) posiadać zaplecze techniczno-biurowe.
2. Powyższe
wymagania
powinny
zostać
potwierdzone następującymi dokumentami:
1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której
znajduje się baza transportowa oraz zaplecze
techniczno-biurowe;
2) umową kupna-sprzedaży, najmu lub fakturą,
potwierdzającymi
posiadanie
pojazdów
asenizacyjnych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński
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UCHWAŁA Nr II/29/10
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Na podstawie z 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), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180,
poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r.
Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, 666,
Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien
spełniać następujące wymagania:
1) posiadać specjalistyczne urządzenia i środki służące
do wyłapywania lub obezwładniania bezdomnych
zwierząt;
2) posiadać środki transportu przystosowane do
przewozu zwierząt;
3) prowadzić współpracę ze schroniskiem dla zwierząt
w zakresie umieszczania w nim wyłapanych
zwierząt;
4) w razie braku możliwości natychmiastowego
przewiezienia zwierzęcia do schroniska, posiadać
miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt
przed przewiezieniem ich do schroniska;
5) zapewnić zwierzętom w razie potrzeby pomoc
weterynaryjną.
2. Powyższe
wymagania
powinny
zostać
potwierdzone następującymi dokumentami:
1) umową kupna-sprzedaży, najmu lub fakturą,
potwierdzającymi posiadanie środków transportu
przystosowanych do przewozu zwierząt;
2) tytułem prawnym do nieruchomości, na której
znajduje miejsce przetrzymywania wyłapanych
zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska;
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3) umową współpracy z weterynarzem.
§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać wydzielony teren, na którym zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego lub
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego dopuszczalna jest
lokalizacja schroniska dla zwierząt;
2) spełnić wymagania określone rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt (Dz.U. Nr 158 z 2004 r., poz. 1657).
2. Powyższe
wymagania
powinny
zostać
potwierdzone następującymi dokumentami:
1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której ma
być prowadzona działalność w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt;
2) umową stałej współpracy z weterynarzem.
§ 4.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać wydzielony teren, na którym zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego bądź
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dopuszczalna jest lokalizacja
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
2) posiadać urządzenia i środki do grzebania zwłok
zwierzęcych i ich części.
2. Powyższe
wymagania
powinny
zostać
potwierdzone następującymi dokumentami:
1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której ma
być prowadzona działalność w zakresie prowadzenia
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osielsko.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński
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UCHWAŁA Nr XXXIV/10/2010
RADY GMINY SADKI
z dnia 25 marca 2010 r.
zmiany nazwy i Statutu Wiejskiego Domu Kultury w Sadkach.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm.: 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, 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, poz1241),
art. 9 ust. 1, art. 11 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003r. Nr 96,
poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081,
z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r.
Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227,
poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Samorządowej instytucji kultury pod nazwą
''Wiejski Dom Kultury w Sadkach'' utworzonej na
podstawie uchwały Nr XII/54/2007 Rady Gminy Sadki
z dnia 22 listopada 2007 r. dotyczącej przekształcenia
gminnej jednostki organizacyjnej pn. ''Wiejski Dom
Kultury w Sadkach'' w samorządową instytucję kultury
pn. ''Wiejski Dom Kultury w Sadkach'' zmienia się
nazwę na ''Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach'' zwany
dalej GOK.
§ 2. Zmienia się Statut Wiejskiego Domu Kultury
w Sadkach będący załącznikiem do uchwały
Nr XII/54/2007 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada
2007 r. poprzez ustalenie jego nowego tekstu
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sadki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Barbara Gajewska

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIV/10/2010
Rady Gminy Sadki
z dnia 25 marca 2010 r.
Statut Gminnego Ośrodka Kultury
w Sadkach
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach, zwany
w dalszej treści niniejszego statutu GOK, jest
samorządową instytucją kultury. Posiada osobowość
prawną oraz samodzielnie gospodaruje przydzielonym
oraz nabytym mieniem.
§ 2. GOK działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 z późn.
zm.),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn.
zm.),

3) ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale
kompetencji i zadań określonych w ustawach
szczególnych pomiędzy organami gminy a organami
administracji rządowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz.U. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.),
4) niniejszego statutu.
§ 3.1. Organizatorem GOK jest Gmina Sadki.
2. Prawa i obowiązki organizatora wykonuje Wójt
Gminy Sadki, za wyjątkiem zastrzeżonych do
kompetencji Rady Gminy Sadki.
3. Bezpośredni nadzór nad GOK sprawuje Wójt
Gminy Sadki.
4. GOK posługuje się pieczęcią prostokątną,
zawierającą w swej treści nazwę "Gminny Ośrodek
Kultury w Sadkach", adres, NIP i Regon.
§ 4.1. Siedziba GOK mieści się w Sadkach przy
ulicy Strażackiej 11.
2. Terenem działania GOK jest obszar Gminy
Sadki.
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Rozdział 2
Zakres działalności

3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do
Kierownika sprawuje Wójt Gminy Sadki.

§ 5. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach służy
rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnooświatowych, sportowo-rekreacyjnych i sportowych,
tworzeniu nawyków korzystania z dóbr kultury i udziału
w jej tworzeniu oraz kształtowaniu postaw czynnego
odbiorcy kultury i kultury fizycznej.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 6.1. GOK realizuje zadania w dziedzinie
wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz
prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie
rozwoju aktywnego wypoczynku poprzez rekreację
ruchową na podstawie własnego programu działania.
2. Do podstawowych zadań instytucji należy
w szczególności:
1) organizowanie imprez rekreacyjno-rozrywkowych,
2) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych,
3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego
ruchu artystycznego, oraz zainteresowania wiedzą
i sztuką,
4) ) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb
oraz zainteresowań kulturalnych,
5) współdziałanie z instytucjami, organizacjami
i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach,
6) prowadzenie
rocznej
sprawozdawczości
statystycznej,
7) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej
życia społeczno- kulturalnego w gminie,
8) organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi
i na rzecz dzieci,
9) organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców
Gminy Sadki w różnorodnych formach działalności
kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
3. GOK może podejmować na zasadach
określonych w stosownych przepisach inne działania
wynikające z potrzeb środowiska lokalnego np.:
a) organizować wystawy, odczyty, spektakle, itp.
b) organizować imprezy rozrywkowe, artystyczne,
turystyczne, rekreacyjne i sportowe na obiekcie
własnym i poza nim,
c) realizować imprezy zlecone,
d) prowadzić odpłatne uczestnictwo w zajęciach
stałych zespołów i sekcji oraz różnego rodzaju
kursów, gry na instrumentach, języków obcych, itp.
e) prowadzić działalność wydawniczą,
f) inną działalność niż kulturalną:
- wynajem pomieszczeń GOK,
- usługi kserograficzne, itp.
Rozdział 3
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich
powoływania
§ 7.1. GOK kieruje i zarządza Kierownik, który
reprezentuje GOK na zewnątrz. Jest odpowiedzialny za
prawidłowa działalność merytoryczną, finansową
i gospodarczą instytucji.
2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy
Sadki w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.

§ 8. GOK gospodaruje samodzielnie przydzieloną
i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując
się zasadami efektywności ich wykorzystania.
§ 9. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest
roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Kierownika
GOK z zachowaniem wysokość dotacji organizatora.
§ 10. Przychodami GOK są wpływy z prowadzonej
działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku
ruchomego, oraz wpływy z najmu i dzierżawy
składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki
otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych
źródeł.
§ 11. Wysokość rocznej dotacji na działalność GOK
ustala organizator na podstawie złożonego przez
Kierownika GOK wniosku do projektu budżetu.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123
z późn. zm.).
§ 13. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą być
dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
985
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UCHWAŁA Nr XXXIV/11/2010
RADY GMINY SADKI
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/53/2007 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie
przekształcenia gminnej jednostki organizacyjnej pn. ”Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach”
w samorządową instytucję kultury pn. ”Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach”.
a) prostokątną, zawierającą w swej treści nazwę
Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach
ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki tel. (52) 339-39-56
(52) 339-39-55, (52) 339-39-57 NIP 5581806893,
Regon 340413960
b) okrągłą, w brzmieniu: "Gminna Biblioteka
Publiczna w Sadkach" do identyfikacji zbiorów
w Bibliotece w Sadkach,
c) okrągłą, w brzmieniu: "Gminna Biblioteka
Publiczna Filia w Dębowie" do identyfikacji
zbiorów w filii Biblioteki w Dębowie,
d) okrągłą, w brzmieniu: "Gminna Biblioteka
Publiczna Filia w Radziczu" do identyfikacji
zbiorów w filii Biblioteki w Radziczu,
e) prostokątną, zawierającą w swej treści nazwę:
Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach Filia
w Dębowie Dębowo, ul. Bohaterów 4 89-110
Sadki woj. kujawsko-pomorskie
f) prostokątną zawierająca w swej treści nazwę
Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach Filia
w Radziczu Radzicz 38, 89-110 Sadki woj.
kujawsko-pomorskie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm.: 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, 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),
art. 9 ust. 1, art. 11 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081,
z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r.
Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227,
poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 82, poz. 504) oraz art. 2
i art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1, 2 i 3, art. 18
ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz.U. z 1997 r. 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 oraz z 2006 r.
Nr 220, poz. 1600) uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sadki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 1. W załączniku do uchwały nr XII/53/2007 Rady
Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2007 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) Rozdział I § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Siedziba Biblioteki mieści się w Sadkach przy
ulicy Strażackiej 11.
2) Rozdział I § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Biblioteka posługuje się pieczęciami:

Przewodnicząca
Rady Gminy
Barbara Gajewska
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UCHWAŁA Nr XXXIV/12/2010
RADY GMINY SADKI
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach oraz terenach będących własnością bądź
w użytkowaniu Gminy Sadki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2
pkt. 3 i 4, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: 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, 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, poz1241) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
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20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.
z 1997 r. Nr 9, poz. 43 zm. Dz.U. z 1997 r, Nr 106,
poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r, Nr 106, poz. 668,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r, Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 157, poz. 1241)
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
mogą ubiegać się o uzyskanie zgody na umieszczenie
reklamy na nieruchomościach stanowiących własność
lub będących w użytkowaniu Gminy Sadki.
2. Umieszczenie reklam w pasach drogowych
następuje z zachowaniem warunków określonych
w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 71,
poz. 838 z późn. zm.) a odpłatność za zajęcie pasa
drogowego na cele reklamy reguluje uchwała
Nr XVI/19/2004 Rady Gminy Sadki z dnia 2 czerwca
2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych
położonych na terenie gminy Sadki.
§ 2.1. Przez reklamę, w rozumieniu niniejszej
uchwały, rozumie się treści i emblematy o charakterze
informacyjnym lub marketingowym, mające skłonić
kupującego towar lub usługi do dokonania wyboru.
2. Reklamą nie jest tablica – szyld zawierająca
w treści oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby,
godziny pracy, przedmiot prowadzonej działalności,
umieszczony przy wejściu do budynku, lokalu
w miejscu siedziby lub świadczenia usług.
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oszpecać budynku lub innego obiektu i nie zagrażać
bezpieczeństwu ludzi i mienia.
§ 6.1. Właściciel lub dzierżawca terenu lub obiektu
komunalnego zobowiązany jest do zawarcia pisemnej
umowy z właścicielem reklamy.
2. Umowy mogą być zawierane na czas określony
do lat 3.
3. W przypadku ubiegania się wielu osób
o umieszczenie reklamy w tym samym miejscu
właściciel lub dzierżawca ogłasza przetarg.
§ 7.1. Ustala się opłatę roczną za umieszczanie
reklamy na obiektach lub terenach będących własnością
lub w użytkowaniu Gminy Sadki w następującej
wysokości:
a) na budynkach i ogrodzeniach – 300 zł za każdy
rozpoczęty 1 m2 powierzchni reklamy,
b) reklama trwale związana z gruntem – 250 zł za
każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni reklamy.
2. Opłata za umieszczanie reklamy ruchomej,
wystawianej na czas określony w wysokości 25 zł za
każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni reklamy, uiszczana
jest w stosunku miesięcznym.
3. Stawki
opłat
podlegają
opodatkowaniu
podatkiem od towarów i usług (VAT).
4. Stawki opłat za umieszczenie reklamy ulegają
corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym
średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług
konsumpcyjnych opublikowanego w Monitorze Polskim
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Zmiana stawki wchodzi w życie z dniem
1 stycznia każdego roku kalendarzowego.

§ 3.1. Umieszczanie reklam na terenie i obiektach
wymaga pisemnej zgody jego właściciela lub
użytkownika.
2. Zainstalowanie tablic i urządzeń reklamowych
należy wykonywać, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
3. W przypadku nieruchomości wpisanej do
Rejestru Zabytków, umieszczenie reklam może nastąpić
po
uzyskaniu
pozwolenia
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

§ 8. W przypadku umieszczenia reklamy na
elewacji budynku z jednoczesnym remontem elewacji,
wysokość opłaty ustalana jest w drodze negocjacji.

§ 4.1. Zgodna na umieszczenie reklamy wydawana
jest na wniosek.
2. Do wniosku należy dołączyć następujące
dokumenty:
a) plan sytuacyjny umieszczenia reklamy na mapie
zasadniczej,
b) szkic obiektu z propozycją umiejscowienia na nim
reklamy (dotyczy budynków i ogrodzeń),
c) projekt graficzny reklamy z uwzględnieniem
kształtu, kolorystyki, treści, wymiarów reklamy oraz
rodzaju nośnika reklamy.

§ 10. Właściciele reklamy po rozwiązaniu umowy
mają obowiązek usunąć reklamę oraz doprowadzić
obiekt lub teren do stanu pierwotnego.

§ 5. Kształt, kolor i sposób wykonania reklamy
powinna być zharmonizowana z otoczeniem, nie
987

§ 9. Obowiązek uiszczania opłat nie dotyczy:
1. tablic
informacyjnych,
szyldów,
których
umieszczenie nakazane jest przepisami ustaw,
2. reklamy podlegającej opłacie za zajęcie pasa
drogowego,
3. afiszów i plakatów umieszczanych na słupach
ogłoszeniowych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sadki.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Barbara Gajewska
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UCHWAŁA Nr XXXIV/15/2010
RADY GMINY SADKI
z dnia 25 marca 2010 r.
regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54
ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zmiany: Dz.U. z 2006 r.
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, z 2009 r.
Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97,
poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706),
w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Sadki zwany dalej
regulaminem, który określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nauczycielskich
dodatków mieszkaniowych.
§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie
wysokości
minimalnych
stawek
wynagrodzenia 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.);
2) ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.);
3) wynagrodzenie zasadnicze – stawka wynagrodzenia
zasadniczego określona na podstawie art. 30 ust. 5
pkt 1 lub art. 30 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela;
4) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin –
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony
na podstawie art. 42 ust. 3 lub 4a lub 6 lub 7 pkt 3
ustawy – Karta Nauczyciela;
5) szkoła – szkoła i przedszkole prowadzone przez
Gminę na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
6) dyrektor lub wicedyrektor – dyrektor lub
wicedyrektor jednostek o których mowa w punkcie 5;
7) klasa – klasa lub oddział;
8) uczeń – uczeń lub wychowanek.

§ 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.
3. Dodatek przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło
w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższego dodatku nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca.
4. Dodatek przysługuje:
1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
2) za dni nieobecności w pracy wskutek choroby, bądź
konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. Dodatek przyznaje:
1) nauczycielowi – dyrektor szkoły;
2) dyrektorowi – Wójt.
6. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.
§ 4.1. Nauczycielowi może być przyznany dodatek
motywacyjny.
2. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie
szczególnych
osiągnięć
w realizowanym procesie dydaktycznym poprzez
uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich
możliwości oraz warunków pracy nauczyciela
osiągnięć dydaktycznych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów,
sukcesami
w
konkursach,
zawodach, olimpiadach oraz innych obszarach
działań związanych z realizowanym procesem
dydaktycznym,
2) uzyskanie szczególnych osiągnięć wychowawczoopiekuńczych:
a) skuteczne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami poprzez kształtowanie postaw
odpowiedzialności
za
własną
edukację,
planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą
oraz
właściwych
postaw
moralnych
i społecznych,

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 83

– 4973 –

b) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom
i uzależnieniom,
c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów
potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich
potrzeb, w szczególności w stałej współpracy
z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami
świadczącymi pomoc socjalną,
3) wprowadzaniem
innowacji
pedagogicznych,
skutkujących efektami w procesie kształcenia
i wychowania:
a) opracowanie
i
wdrażanie
innowacji
pedagogicznych, ich skuteczna realizacja oraz
ewaluacja,
b) praktyczne stosowanie nowoczesnych metod
nauczania i wychowania, osiąganie efektywności
stosowanych metod,
c) wprowadzanie
nowoczesnych
rozwiązań
w diagnozie,
terapii
i
w
działaniach
pomocowych,
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty
Nauczyciela:
a) inicjowanie
i
organizowanie
imprez
i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których
mowa w przepisach w sprawie warunków
i sposobu
oceniania,
klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi
organizacjami
uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) przejawianie form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
e) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć
wspomagających
i
rozwijających
zainteresowania uczniów,
f) organizowanie
konkursów
wewnątrz
i międzyszkolnych
oraz
przygotowywanie
uczniów do konkursów zewnętrznych,
g) skuteczne
kierowanie
rozwojem
ucznia
szczególnie uzdolnionego,
h) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły,
5) szczególnie
efektywne
wypełnianie
zadań
i obowiązków
związanych
z
powierzonym
stanowiskiem:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się
do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność
powierzonych pomocy dydaktycznych lub
innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych i powierzonych
obowiązków,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
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6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych,
wynikających z przyjętych przez organ prowadzący
priorytetów w realizowanej lokalnej polityce
oświatowej:
a) tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły,
między innymi poprzez podejmowanie inicjatyw
i realizację zadań istotnie zwiększających udział
i rolę szkoły w środowisku lokalnym,
b) opracowywanie projektów w celu pozyskiwania
środków pozabudżetowych,
c) współdziałanie z organem prowadzącym
w zakresie prowadzonych zadań edukacyjnych
i wychowawczych,
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
nauczycieli
do
podnoszenia
kwalifikacji,
doskonalenia
zawodowego
i awansu zawodowego,
c) stwarzanie
warunków do
wprowadzania
innowacji pedagogicznych,
d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału
w olimpiadach i konkursach,
e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2) wysokie
efekty
w
pracy
dydaktycznej
i wychowawczej szkoły:
a) osiągnięcia uczniów: naukowe, sportowe
i artystyczne w skali regionu, województwa,
kraju,
b) poszerzona oferta szkoły poprzez wprowadzanie
programów
autorskich,
innowacji
pedagogicznych
oraz
innych
rozwiązań
metodycznych,
c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez
rozwiązywanie
konkretnych
problemów
wychowawczych, podejmowanie efektywnych
działań
profilaktycznych
zapobiegających
zagrożeniom społecznym,
d) obecność szkoły w środowisku lokalnym, udział
w imprezach,
konkursach
i
przeglądach
organizowanych przy współpracy z instytucjami
społeczno-kulturalnymi,
e) konstruktywna współpraca z radą pedagogiczną,
radą szkoły, radą rodziców i samorządem
uczniowskim,
3) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie
środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz
pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
4) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia;
5) właściwe gospodarowanie powierzonym mieniem
oraz podejmowanie działań zapewniających jego
utrzymanie w stanie gwarantującym optymalne
warunki do realizacji zadań dydaktycznowychowawczych,
6) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych
i integrowanie zespołu nauczycielskiego wokół
wspólnych
zadań
oraz
inspirowanie
do
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zaangażowanej pracy i kreowanie twórczej
atmosfery w pracy;
7) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych;
8) znajomość
i umiejętność
stosowania
prawa
oświatowego i prawa pracy;
9) podejmowanie właściwych decyzji w ramach swoich
kompetencji;
10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń
służbowych i powierzonych obowiązków,
5. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
danej szkoły stanowią 3% kwoty planowanej na jej
wynagrodzenia zasadnicze.
6. Z kwoty wymienionej w punkcie 5-85%
pozostaje w dyspozycji dyrektora szkoły, a 15% w dyspozycji Wójta z przeznaczeniem na wypłatę
dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół.
7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż
1 rok szkolny.
8. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres
na jaki zostaje przyznany, uwzględniając poziom
spełnienia warunków, o których mowa w § 5 ust. 3
i 4 ustala:
1) dla nauczyciela – dyrektor szkoły;
2) dla dyrektora – Wójt.
9. Przyznany dodatek motywacyjny nie może być
niższy niż 50 zł i nie wyższy niż 800 zł, przy czym
przyznaje się go proporcjonalnie do ilości uzyskanych
osiągnięć.
10. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 5.1. Wykaz stanowisk i funkcji, których
zajmowanie bądź wykonywanie uprawnia do dodatku
funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia.
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi
dla:
1) dyrektora przedszkola czynnego ponad 5 godzin
dziennie od 300 zł do 550 zł;
2) dyrektora szkoły liczącej do 8 oddziałów od 400 zł
do 600 zł;
3) dyrektora szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów od
470 zł do 750 zł;
4) dyrektora szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów od
700 zł do 900 zł;
5) wicedyrektora w szkole liczącej 17 i więcej
oddziałów od 300 zł do 500 zł;
6) wychowawcy klasy 40 zł;
7) wychowawcy:
przedszkola,
oddziału
przedszkolnego przy szkole podstawowej, klas I-III
50 zł;
8) opiekuna stażu 35 zł.
3. Dyrektor szkoły sprawujący nadzór nad
oddziałem przedszkolnym zorganizowanym przy szkole
podstawowej i dyrektor przedszkola sprawujący nadzór
nad oddziałem zamiejscowym tego przedszkola
otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości 75 zł.
4. Dodatki funkcyjne w stawkach określonych
w ust. 2 pkt 1-9 przysługują również nauczycielom,
którym powierzono obowiązki kierownicze lub funkcję
w zastępstwie.
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5. Dodatek funkcyjny w stawce określonej dla
dyrektora przysługuje wicedyrektorowi na zasadach
określonych w ust. 4. Dodatek funkcyjny za stanowisko
wicedyrektora ulega zawieszeniu na czas pełnienia
funkcji dyrektora.
6. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do
dodatku, dodatek ten przysługuje za każdy tytuł
z zastrzeżeniem ust. 5.
7. Dodatek z tytułu pełnienia obowiązków
opiekuna stażu przysługuje za każdego nauczyciela
odbywającego staż powierzonego nauczycielowiopiekunowi.
8. Dodatek za wychowawstwo przysługuje za
każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od
wymiaru czasu pracy nauczyciela.
9. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły ustala Wójt.
10. Wysokość
dodatek
funkcyjnego
dla
wicedyrektora oraz osób wymienionym w ust. 2
pkt 7-10 ustala dyrektor szkoły.
11. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 6.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych
warunkach, określonych w rozporządzeniu.
2. Za pracę w warunkach trudnych uznaje się
prowadzenie zajęć, o których mowa w § 8
rozporządzenia.
3. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się
prowadzenie zajęć, o których mowa w § 9
rozporządzenia.
4. Wysokość dodatku wynosi:
1) 20% wynagrodzenia zasadniczego – za pracę
w warunkach określonych w § 8 pkt 7, 8 i 10
rozporządzenia;
2) 30% wynagrodzenia zasadniczego – za pracę
w warunkach
określonych
w
§9
pkt 1
rozporządzenia.
5. Dodatek za warunki pracy przysługuje za każdą
faktycznie przepracowaną godzinę w warunkach
określonych w ust. 2 i 3.
6. Wysokość dodatków dla nauczyciela ustala
dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt.
7. Dodatki o których mowa w ust. 4 wypłaca się
z dołu.
§ 7.1. Nauczyciel może realizować godziny
ponadwymiarowe,
zgodnie
z
posiadanymi
kwalifikacjami na zasadach określonych w art. 35
ustawy.
2. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową
ustala
się
dzieląc
stawkę
wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została
zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku,
przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
nauczyciela.
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3. Miesięczną 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 pełną godzinę.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą w czasie trwania tygodnia lub występują inne
dni, w których faktycznie nauczyciel nie zrealizował
przydzielonych w planie organizacyjnym godzin
ponadwymiarowych za podstawę ustalenia liczby godzi
ponadwymiarowych przyjmuje się następujący wzór
obliczania
faktycznie
zrealizowanych
godzin
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie
w takim tygodniu:
- Fn = A – [ B – (C x d)] gdzie:
Fn - faktycznie zrealizowana liczba godzin
ponadwymiarowych przepracowana w takim
tygodniu,
A - liczba wszystkich przepracowanych godzin
w takim tygodniu,
B - tygodniowa obowiązkowa liczba godzin
nauczyciela
wynikająca
z
zajmowanego
stanowiska określona na podstawie art. 42 ust. 3,
4a lub 7 Karty Nauczyciela,
C - średnia dzienna liczba godzin obowiązkowych
dla stanowiska, na którym nauczyciel jest
zatrudniony wynikających z art. 42 ust. 3, 4a
lub 7 Karty Nauczyciela,
d - liczba dni, w których nauczyciel nie świadczył
pracy z przyczyn określonych w ust. 4
5. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może
być większa niż liczba godzin przydzielona w planie
organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się w sposób określony w ust. 2.
7. Dyrektorowi i wicedyrektorowi przysługuje
prawo do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych
godzin doraźnych zastępstw wyłącznie w przypadku
braku możliwości przydzielenia doraźnego zastępstwa
innemu nauczycielowi.
8. W razie zastępstwa nieobecnego nauczyciela
przez nauczyciela zatrudnionego w niepełnym
wymiarze godzin, wynagrodzenie za zastępstwo
doraźne przysługuje na zasadach określonych w ust. 6.
9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
§ 8.1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje
do zajmowanego stanowiska nauczyciela, z wyjątkiem
nauczyciela emeryta, zatrudnionemu w wymiarze nie
niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć
w szkole prowadzonej przez JST położonej na terenach
wiejskich
przysługuje
nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzinnego, zwany
dalej „dodatkiem” wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) dla 1 osoby – 40 zł;
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2) dla 2 osób – 55 zł;
3) dla 3 osób – 70 zł;
4) dla 4 i więcej osób – 85 zł.
2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego
do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
małżonka oraz pozostających na wyłącznym utrzymaniu
nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci oraz
rodziców nauczyciela.
3. Przez dziecko pozostające na wyłącznym
utrzymaniu należy rozumieć dziecko, do ukończenia
16 roku życia, a jeżeli kształci się w szkole – do czasu
ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia
20 roku życia oraz dziecko niepełnosprawne nie
posiadające własnego źródła dochodów.
4. Przez rodziców nauczyciela pozostających na
wyłącznym utrzymaniu należy rozumieć rodziców,
którzy nie posiadają własnego źródła dochodów.
5. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący
dodatek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić
dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący
dodatek organ prowadzący szkołę. W przypadku
niepowiadomienia dyrektora szkoły lub organu
prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków
rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela
świadczenie podlega zwrotowi.
6. Nauczycielowi
i
jego
małżonkowi
zamieszkującemu z nim stale, będącemu także
nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek
w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie
wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im
wypłacał dodatek.
7. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
mieszkalnego.
8. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez
wskazanego pracodawcę.
9. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a także w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania
zasadniczej
służby
wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej: w przypadku gdy z nauczycielem
powołanym do służby wojskowej zawarta była
umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca
się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa
ta była zawarta;
4) korzystania
z
urlopu
wychowawczego
przewidzianego w odrębnych przepisach;
5) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.
10. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela
(dyrektora szkoły) lub wspólny wniosek nauczycieli
będących współmałżonkami.
11. Dodatek mieszkaniowy przyznaje:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi szkoły – Wójt.
12. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
złożony został wniosek o jego przyznanie.
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sadki.
§ 10. Traci moc uchwała nr XXV/19/2009 Rady
Gminy Sadki z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Barbara Gajewska
988

989
989

UCHWAŁA Nr XLII/478/2010
RADY MIEJSKIEJ w KRUSZWICY
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
/Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1042, Nr 180, poz. 1595, z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666,
Nr 92, poz. 753/, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie
szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia /Dz.U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33/
uchwala się co następuje:
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
powinien
spełniać
wymagania
obejmujące:
1) wyposażenie
techniczne,
uwzględniające
wymagania dotyczące pojazdów, pojemników lub
worków oraz bazy transportowej,
2) zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze
świadczonymi usługami,
3) miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych.
§ 2.1. Wymagania dotyczące bazy transportowej są
następujące:
1) teren bazy winien być:
a) zabezpieczony przed niekontrolowanym dostępem
osób trzecich,
b) oznaczony w sposób trwały i widoczny
umożliwiający
identyfikację
przedsiębiorcy,
w którego posiadaniu jest baza (nazwa i adres
przedsiębiorcy numer telefonu),

2) zaplecze
techniczno-sprzętowe
bazy
winno
zapewniać możliwość:
a) parkowania pojazdów po zakończonej pracy,
b) składowania pojemników i kontenerów,
c) mycia i dezynfekcji pojazdów oraz pojemników
i kontenerów w przypadku, gdy przedsiębiorca
wykonuje te czynności we własnym zakresie.
2. Wymagania dotyczące pojazdów, którymi mają
być wykonywane usługi w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości są
następujące:
1) zabudowa pojazdów powinna pozwalać na
załadunek i wyładunek odpadów komunalnych
w sposób
nie
powodujący zanieczyszczenia
środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane
wysypywanie się bądź rozwiewanie odebranych
odpadów, a także roznoszenia przykrych woni
(odorów),
2) pojazdy, o których mowa w pkt 1, muszą być:
a) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu zgodnie
z odrębnymi przepisami,
b) oznakowane w sposób trwały i widoczny,
umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy
świadczącego
usługi
(nazwa
i
adres
przedsiębiorcy, numer telefonu),
c) wyposażone
w
narzędzia
umożliwiające
uprzątnięcie odpadów rozsypanych w trakcie
prac załadunkowych.
3. Wymagania dotyczące pojemników lub worków
są następujące:
1) posiadanie
znormalizowanych
pojemników,
kontenerów lub worków do zbierania odpadów
zmieszanych oznaczonych nazwą przedsiębiorcy,
jego adresem oraz numerem telefonu,
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2) posiadanie pojemników, kontenerów lub worków do
odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie
oznaczonych
według
odrębnych
przepisów
oznaczonych nazwą przedsiębiorcy, jego adresem
oraz numerem telefonu,
3) posiadanie
pojemników
do
odbioru
wyselekcjonowanych odpadów komunalnych, w tym
powstających w gospodarstwach domowych
odpadów
niebezpiecznych,
odpadów
wielkogabarytowych,
zużytego
sprzętu
elektrycznego
i
elektronicznego,
zużytych
akumulatorów oraz odpadów z remontów.
§ 3. Wymagania obejmujące zabiegi sanitarne
i porządkowe związane ze świadczonymi usługami to
zapewnienie
mycia
i
dezynfekcji
pojazdów
samochodowych służących do wykonywania usługi,
o której mowa w § 1 ust. 1, z częstotliwością
pozwalającą na utrzymanie ich w należytym stanie
sanitarno-higienicznym.
§ 4. Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady
komunalne w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania
należy
przekazywać
do
miejsc
wskazanych
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych powinien spełniać wymagania
obejmujące:
1) wyposażenie techniczne bazy transportowej,
2) zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze
świadczonymi usługami.
§ 6.1. Wymagania dotyczące bazy transportowej są
następujące:
1) teren bazy winien być:
a) zabezpieczony
przed
niekontrolowanym
dostępem osób trzecich,
b) oznaczony w sposób trwały i widoczny
umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,
w którego posiadaniu jest baza (nazwa i adres
przedsiębiorcy, numer telefonu),
2) zaplecze
techniczno-sprzętowe
bazy
winno
zapewniać możliwość:
a) parkowania pojazdów po zakończeniu pracy,
b) mycia i dezynfekcji pojazdów w przypadku, gdy
przedsiębiorca
wykonuje
te
czynności
we własnym zakresie.
2. Pojazdy, którymi mają być wykonywane usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych muszą:
1) spełniać wymogi określone w odrębnych przepisach,
2) być oznakowanie w sposób trwały i widoczny,
umożliwiający
identyfikację
przedsiębiorcy
świadczącego usługi (nazwa i adres przedsiębiorcy,
numer telefonu),
989

Poz. 989

3) być wyposażone w narzędzia umożliwiające
uprzątnięcie nieczystości ciekłych rozlanych
w trakcie prac załadunkowych.
§ 7. Wymagania obejmujące zabiegi sanitarne
i porządkowe związane ze świadczonymi usługami to
zapewnienie mycia i dezynfekcji pojazdów służących
do wykonywania usługi, o której mowa w § 5
z częstotliwością pozwalającą na utrzymanie ich
w należytym stanie sanitarno-higienicznym.
§ 8. Nieczystości ciekłe należy przekazywać do
stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Lewandowska
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UCHWAŁA Nr XLII/485/2010
RADY MIEJSKIEJ w KRUSZWICY
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”
w Kruszwicy.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć Regulamin korzystania z kompleksu
boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”
w Kruszwicy przy ul. Mickiewicza 11, zwanego dalej
„kompleksem sportowym”.
§ 2.1. Administratorem kompleksu sportowego jest
Gimnazjum nr 2 im. PCK w Kruszwicy.
2. Korzystający z kompleksu sportowego są
zobowiązani
do
bezwzględnego
przestrzegania
niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag
trenera środowiskowego.
3. Korzystanie z kompleksu sportowego jest
bezpłatne.
§ 3.1. Kompleks sportowy czynny jest codziennie
a godziny otwarcia ustala administrator.
2. W czasie roku szkolnego, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00-16.00. kompleks sportowy
dostępny jest na zajęcia szkolne uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Kruszwicy i Gimnazjum Nr 2
w Kruszwicy.
3. W czasie wakacji letnich, ferii zimowych oraz
przerw świątecznych obowiązuje odrębny, ustalany
bezpośrednio przed tymi okresami czas korzystania
z kompleksu sportowego.
4. Z kompleksu sportowego mogą korzystać po
zapoznaniu się z niniejszym regulaminem osoby
indywidualne i grupy zorganizowane. Grupy
zorganizowane są zobowiązane do wcześniejszego
uzgodnienia terminu korzystania z kompleksu
sportowego z administratorem.
§ 4.1. W okresach kiedy kompleks sportowy jest
ogólnodostępny zajęcia sportowe koordynuje trener
środowiskowy.
2. Osoby przebywające na boiskach mogą
korzystać z pomieszczeń socjalnych w porozumieniu
z trenerem środowiskowym.
3. Wyposażenie oraz sprzęt sportowy należy
użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzęt

sportowy wydawany jest przez trenera środowiskowego
po okazaniu przez osobę ważnego dokumentu
tożsamości (np. legitymacji szkolnej, dowodu
osobistego).
4. Osoby korzystające z kompleksu sportowego
zobowiązane są do wpisania się do rejestru
użytkowników,
prowadzonego
przez
trenera
środowiskowego.
Każda
grupa
korzystająca
z kompleksu sportowego zobowiązana jest do
wyznaczenia osoby dokonującej wpisu do rejestru.
5. Przed każdymi zajęciami, prowadzący zajęcia
ma obowiązek sprawdzić stan urządzeń oraz sprzętu
sportowego.
6. Warunkiem korzystania z kompleksu sportowego
jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia
sportowego.
7. Osoby
niepełnoletnie
mogą
korzystać
z kompleksu sportowego jedynie pod nadzorem osób
pełnoletnich (np.: nauczyciela, trenera, rodzica,
opiekuna).
§ 5. W
sytuacji
niekorzystnych
warunków
atmosferycznych o korzystaniu z kompleksu
sportowego decyduje trener środowiskowy.
§ 6.1. W
celu
bezpiecznego
korzystania
z kompleksu sportowego zabrania się:
1) używania butów piłkarskich na wysokich
plastikowych i metalowych „korkach” oraz kolców,
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego
z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower
deskorolka, rolki itp.,
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania
środków odurzających,
6) przebywania osób będących pod wpływem alkoholu
lub środków odurzających,
7) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
8) zaśmiecania obiektu,
9) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
10) wprowadzania psów,
11) korzystania z kompleksu sportowego bez zgody
trenera środowiskowego.
2. Rozstrzygnięcia
dotyczące
postępowania
korzystających z kompleksu sportowego podejmuje
trener środowiskowy, który w zależności od sytuacji
może:
1) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niegodne
z regulaminem
zachowanie
lub
korzystanie
z kompleksu sportowego,
2) nakazać opuszczenie kompleksu sportowego,
3) zakazać wstępu na kompleks sportowy.
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§ 7.1. Administrator oraz trener środowiskowy nie
odpowiadają
za
wypadki
spowodowane
nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za
rzeczy
pozostawione
przez
użytkowników
w kompleksie sportowym.
2. Za zniszczenia powstałe podczas korzystania
z kompleksu sportowego odpowiedzialność materialną
ponoszą osoby z niego korzystające.
3. Uwagi dotyczące funkcjonowania kompleksu
sportowego można zgłaszać do administratora.
§ 8. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Kruszwicy.

powierza

się

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Lewandowska
990

991
991

UCHWAŁA Nr XLIII/325/10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnienia od
podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, 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. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56,
poz. 458) uchwala się, co następuje:1)
§ 1.1. Uchwała określa szczegółowe warunki
udzielania pomocy de minimis, do której ma
zastosowanie Rozporządzenie Komisji Współnot
Europejskich Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia
2006 r.).
2. Przepisy uchwały stosuje się do podatników
podatku od nieruchomości, o których mowa w ustawie

o podatkach
i
opłatach
lokalnych,
będących
przedsiębiorcami w rozumieniu Prawa Wspólnotowego
3. Przepisów uchwały nie stosuje się do pomocy
podmiotom:
1) w przypadkach określonych w art.1 ust.1 od lit.a) do
lit.h) w/w rozporządzenia;
2) nieruchomości
będących
w
posiadaniu
przedsiębiorców
prowadzących
działalność
handlową;
3) posiadającym zaległości z tytułu podatków i opłat
lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy
Sępólno Krajeńskie.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
nowo wybudowane budynki i budowle lub ich części,
rozbudowę obiektów zgodnie z przepismi ustawy Prawo
budowlane oraz zajęte pod nie grunty związane
z prowadzoną
działalnością
gospodarczą,
pod
warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności
i utworzenia w nich nowych miejsc pracy.
§ 3. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli
wartość tej pomocy brutto, łącznie z wartością innej
pomocy de minimis otrzymanej przez niego w bieżącym
roku kalendarzowym i poprzedzających go 2 latach
kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej
równowartość 200 000 euro, a dla działających
w sektorze transportu drogowego kwoty stanowiącej
równowartość 100 000 euro.
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§ 4.1. Ilekroć w uchwale używa się pojęcia:
1) nowa inwestycja - należy przez to rozumieć
inwestycję polegającą na wybudowaniu budynków,
budowli lub ich części, rozbudowę obiektów
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
i przeznaczeniu ich do działalności gospodarczej;
2) utworzenie nowych miejsc pracy - należy przez to
rozumieć przyrost netto liczby pracowników
w danym przedsiębiorstwie w odniesieniu do
średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy przed
zakończeniem nowej inwestycji, w wyniku której
utworzono nowe miejsca pracy, w przeliczeniu na
osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy;
3) rok zwolnienia - należy przez to rozumieć
12 kolejnych miesięcy kalendarzowych liczonych od
pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył wniosek
o udzielenie pomocy wg wzoru określonego
w załączniku
nr 1
do
niniejszej
uchwały
i jednocześnie spełnił warunki do uzyskania takiego
zwolnienia;
2. przedsiębiorca
–
podmiot
prowadzący
działalność gospodarczą bez względu na formę
organizacyjno-prawną i sposób finansowania.
§ 5.1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości
przysługuje na okres:
1) 0,5 roku, pod warunkiem utworzenia od 1-2 nowych
miejsc pracy,
2) 1 rok, pod warunkiem utworzenia od 3-5 nowych
miejsc pracy,
3) 1,5 roku, pod warunkiem utworzenia od 6-10 nowch
miejsc pracy,
4) 2 lata pod warunkiem utworzenia od 11 i więcej
nowych miejsc pracy.
§ 6. Zwolnienie od podatku od nieruchomości,
o którym mowa w § 5 przysługuje pod warunkiem
spełnienia łącznie następujących warunków:
1) inwestycja, w wyniku której utworzono nowe
miejsca pracy została zakończona po 1 stycznia
2009 roku
i
będzie
stanowić
własność
przedsiębiorcy co najmniej przez okres objęty
zwolnieniem,
2) nowe miejsca pracy zostały utworzone w związku
z nową inwestycją, a osoby zostaną zatrudnione
w ciągu trwania uchwały,
3) nowo utworzone miejsca pracy będą utrzymane
przez okres 2 lat licząc od chwili zatrudnienia,
§ 7. Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia,
o którym mowa w uchwale jest złożenie przez
przedsiębiorcę wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały. Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub aktualny wypis z Krajowego
Rejestru Sądowego,
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2) tytuł prawny do nieruchomości objętej pomocą (np.
akt notarialny, wypisy z ksiąg wieczystych, wypis
z danych ewidencji gruntów i budynków),
3) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub
innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie
obiektu do użytkowania,
4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis,
jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających
go lat, albo oświadczenie o wysokości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie,
5) oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy
publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona
pomoc de minimis albo informację o nieotrzymaniu
pomocy publicznej, na formularzu stanowiącym
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej
pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu
pomocy(Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 413),
6) zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz
Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
7) oświadczenie, że przedsiębiorca nie znajduje się
w trudnej sytuacji ekonomicznej tj. nie spełnia
kryteriów określonych w pkt 9-11 Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z dnia
1 października 2004 r.),
8) zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
i opłatach, za wyjątkiem podatków i opłat, dla
których organem podatkowym jest Burmistrz
Sępólna Krajeńskiego.
2. Przedsiębiorca korzystający z pomocy na
podstawie niniejszej uchwały jest zobowiązany do
przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu
udzielającego pomocy – dodatkowych informacji
niezbędnych dla jej oceny i udzielenia.
§ 8. W okresie korzystania ze zwolnienia
przedsiębiorca jest zobowiązany:
1) w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia – do
poinformowania organu udzielającego pomocy
o każdej innej pomocy de minimis jaką uzyskał od
innych
organów,
przedkładając
stosowne
zaświadczenie;
2) w terminie do 15 stycznia każdego roku korzystania
z pomocy do złożenia pisemnego oświadczenia
o utrzymaniu ilości utworzonych miejsc pracy,
w związku z którymi otrzymał pomoc de minimis
wraz z informacją o stanie zatrudnienia na koniec
poprzedniego roku kalendarzowego, potwierdzoną
uwierzytelnionymi kopiami deklaracji ZUS;
3) w terminie do 15 stycznia kazdego roku korzystania
z pomocy do pzedłożenia informacji, o których
mowa w § 7 pkt 4-8 niniejszej uchwały.
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§ 9.1. Organ udzielający pomocy jest upoważniony
na podstawie niniejszej uchwały do przeprowadzania
kontroli w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorcę
warunków zwolnienia i obowiązków zawartych
w uchwale, w tym sprawdzania zgodności ze stanem
faktycznym dokumentów i informacji składanych przez
przedsiębiorcę.
2. Przedsiębiorca
na
wniosek
organu
udzielającego pomocy - zobowiązany jest przedłożyć
wszelkie dowody i informacje niezbędne do
prawidłowego
nadzorowania
i
monitorowania
udzielonej pomocy de minimis.
§ 10. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od
podatku od nieruchomości, gdy:
1) w trakcie korzystania ze zwolnienia łączna kwota
udzielonej pomocy de minimis przekroczy kwotę
stanowiącą równowartość 200 000 euro brutto
(w przypadku sektora transportu 100 000 euro
brutto);
2) wprowadzi w błąd organ podatkowy, co do
spełnienia warunków uprawniających do uzyskania
zwolnienia;
3) z dniem postawienia podatnika w stan likwidacji;
4) z dniem ogłoszenia upadłości podatnika;
5) z dniem zbycia przez przedsiębiorcę nieruchomości
objętej zwolnieniem;
6) z dniem utraty statusu przedsiębiorcy przez
właściciela nieruchomości objętej zwolnieniem od
podatku od nieruchomości;
7) z ostatnim dniem kwartału, jeśli na ten dzień
wystąpiła
u
przedsiębiorcy
zaległość
z któregokolwiek tytułu wobec Gminy Sępólno
Krajeńskie;
8) nie dopełni obowiązku przedłożenia wymaganych
dokumentów.
§ 11.1. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić
pisemnie organ udzielający pomocy o utracie warunków
uprawniających do zwolnienia najpóźniej w terminie
14 dni od daty powstania okoliczności powodujących tę
utratę.
2. Przedsiębiorca, który w terminie określonym
w § 11 ust.1 powiadomi organ podatkowy traci prawo
do zwolnienia poczynając od miesiąca, w którym utracił
warunki uprawniające do zwolnienia.
3. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe
informacje, co do spełnienia warunków określonych
w uchwale, traci prawo do zwolnienia, począwszy od
pierwszego dnia miesiąca, w którym je uzyskał.
§ 12. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej
wielkości pomocy, o której mowa w § 3, kwota pomocy
de minimis uzyskanej na podstawie niniejszej uchwały
podlega zwrotowi.
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§ 13. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od
podatku od nieruchomości przedsiębiorca jest
zobowiązany do zwrotu całości otrzymanej pomocy na
zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy
publicznej dla przedsiębiorców, poprzez zapłatę
podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
§ 14. W sprawach nieuregulowanych uchwałą
w zakresie zasad udzielania pomocy de minimis mają
zastosowanie przepisy Rozporządzenia Komisji
Europejskiej (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
o pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006).
§ 15. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Sępólna Krajeńskiego.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje do
dnia 31 grudnia 2013 roku
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
nastepujacych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) drektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr XLIII/326/10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie oraz jej
jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz
wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
Na podstawie art. 59 pkt 1-3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240) oraz w związku z 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania, odraczania terminu płatności oraz
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, do których nie
stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
zwanych
dalej
„należnościami
pieniężnymi’,
przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie oraz jej
jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz organy
uprawnione do udzielania ulg.
§ 2. Umorzenie, odroczenie terminu płatności lub
rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych,
o których mowa w niniejszej uchwale na rzecz
podatników prowadzących działalność gospodarczą bez
względu na ich formę organizacyjno-prawną oraz
sposób finansowania, następuje zgodnie z warunkami
dopuszczalności
udzielania
pomocy
publicznej
określonymi w stosownych przepisach prawa unijnego
i krajowego i w trybie zgodnym z przepisami ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie
przepisami
wykonawczymi.
Uchwała
określa
szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis,
do której ma zastosowanie rozporządzenie Komisji
Wspólnoty Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.. UE L 379
z dnia 28 grudnia 2006 r.)
§ 3.1. Organ,
na
wniosek
zobowiązanego
prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać

określonych w § 2 ust. 1 ulg w spłacie zobowiązań
należności
pieniężnych
mających
charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Sępólno
Krajeńskie i jej jednostkom podległym, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej w przypadku braku
statusu przedsiębiorcy;
2) stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na
zasadach
określonych
w
bezpośrednio
obowiązujących
aktach
prawa
Wspólnot
Europejskich dotyczących pomocy w ramach zasady
de minimis;
2. Podmiot może uzyskać pomoc:
1) Jeżeli wartość pomocy brutto, łącznie z wartością
innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego
w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu
dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie
przekracza kwoty stanowiącej równowartość
200 000 euro brutto, a w sektorze transportu
drogowego 100 000 euro brutto;
2) Jeżeli dołączy do wniosku oświadczenie o wielkości
i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do samych kosztów kwalifikujących
się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być
przeznaczona pomoc de minimis albo informację
o nieotrzymaniu pomocy publicznej, na formularzu
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 20.03.2007 r. w sprawie informacji
o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji
o nieotrzymaniu pomocy (Dz.U. z 2007 r. Nr 61,
poz. 413);
3) Jeżeli złoży oświadczenie, że nie znajduje się
w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu
pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących
pomocy państwa w celu ratowania restrukturyzacji
zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 2444
z dnia 01.10.2004 r.).
§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należnościach pieniężnych – należy przez to
rozumieć należność główną, odsetki ustawowe oraz
koszty sądowe, egzekucyjne i inne według stanu na
dzień złożenia wniosku;
2) uldze – należy przez to rozumieć umarzanie
w całości albo w części należności pieniężnej lub
odroczenie terminów spłaty całości lub części
należności pieniężnej oraz rozłożenie na raty spłaty
należności w całości lub części;
3) decyzji – należy przez to rozumieć jednostronne
oświadczenie woli organu uprawnionego, ugodę;
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4) dłużniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną,
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do
zapłacenia należności pieniężnych;
5) wierzycielu – należy przez to rozumieć Gminę
Sępólno Krajeńskie, jej jednostki organizacyjne
działające w formie jednostki budżetowej, zakładu
budżetowego;
6) dyrektorze – należy przez to rozumieć osobę
zarządzającą jednostką organizacyjną Gminy
Sępólno Krajeńskie będącą wierzycielem;
7) organie uprawnionym – należy przez to rozumieć
organy wskazane w niniejszej uchwale, uprawnione
do udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych;
8) przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu – należy
przez
to
rozumieć
przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie, ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do
celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych.
§ 5. Należności pieniężne, mogą zostać w całości
lub w części umorzone w przypadkach uzasadnionych
ze względu na interes publiczny lub ważny interes
dłużnika:
1) na wniosek dłużnika, jeżeli:
a) pobranie należności zagraża istotnym interesom
dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego
rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu,
b) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości
dłużnika
lub
umorzył
postępowanie
upadłościowe z przyczyn, o których mowa
w art. 13 oraz w art. 361 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze
(Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.).
c) jest
uzasadnione
szczególnie
ważnymi
względami społecznymi lub gospodarczymi,
2) z urzędu, jeżeli zaistnieją przesłanki zawarte
w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych.
§ 6.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym można
odroczyć termin zapłaty całości lub części należności
pieniężnych, a także rozłożyć na raty płatność całości
lub części tychże należności.
2. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności pieniężnych
w odroczonym terminie płatności – należności
pieniężne stają się natychmiast wymagalne wraz
z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego
terminu wymagalności.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci którejkolwiek z rat –
niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast
wymagalna w całości wraz z odsetkami za opóźnienie
od pierwotnego terminu wymagalności.
4. Okres odroczenia terminu płatności nie może być
dłuższy niż 12 miesięcy.
5. Okres spłaty należności pieniężnej rozłożonej na
raty i które zostaną spłacone zgodnie z odroczeniem lub
rozłożeniem na raty nie może być dłuższy niż
12
miesięcy.
W szczególnie
uzasadnionych

Poz. 992

przypadkach można wyrazić zgodę na spłatę należności
pieniężnej rozłożonej na raty na okres nie dłuższy niż
24 miesięcy.
6. Od należności pieniężnej, której termin płatności
odroczono lub rozłożono na raty i która zostaje spłacona
zgodnie z odroczeniem lub rozłożeniem na raty nie
pobiera się odsetek za opóźnienie za okres od wydania
rozstrzygnięcia do upływu terminu zapłaty.
§ 7.1. Do umorzenia, odroczenia terminu płatności
lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych
uprawnieni są:
1) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – w stosunku do
należności pieniężnych związanych z działalnością
Urzędu lub niezwiązanych z działalnością żadnej
jednostki organizacyjnej Gminy Sępólno Krajeńskie,
2) Dyrektorzy jednostek organizacyjnych – w stosunku
do pozostałych należności pieniężnych związanych
z działalnością danej jednostki organizacyjnej,
z tym, że na umorzenie, odroczenie terminu
płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności
pieniężnej, której kwota należności przekroczy
2-krotność kwoty przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w roku poprzedzającym podjęcie
decyzji o udzieleniu ulgi koniecznym jest uzyskanie
zgody Burmistrza Sępólna Krajeńskiego,
3) zobowiązuje
się
dyrektorów
jednostek
organizacyjnych do składania Burmistrzowi Sępólna
Krajeńskiego sprawozdań o udzielonych ulgach
dwukrotnie w ciągu roku: do końca lipca za
pierwszy i drugi kwartał danego roku i do końca
stycznia za trzeci i czwarty kwartał poprzedniego
roku.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, uprawnione są
również do umarzania, odraczania terminu płatności lub
rozkładania na raty spłaty odsetek za opóźnienie oraz
innych należności ubocznych tj. kosztów upomnienia,
kosztów wezwania.
§ 8.1. Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu
płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności
pieniężnych
przypadających
Gminie
Sępólno
Krajeńskie lub jej jednostkom organizacyjnym wraz
z dokumentami na jego poparcie dłużnik składa na
piśmie organowi, o którym mowa w § 7 niniejszej
uchwały.
2. Wniosek powinien zawierać, w szczególności:
1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia
przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,
2) oświadczenie o sytuacji majątkowej dłużnika
według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej
uchwały,
3) w przypadku, gdy dłużnik ubiegający się
o udzielenie ulgi jest przedsiębiorcą winien we
wniosku wskazać przeznaczenie wnioskowanej
pomocy publicznej i odpowiednią podstawę prawną
jej udzielenia, a nadto załączyć informację
o uzyskaniu pomocy w formie zgodnej z przepisami
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz
wydanymi
na
jej
podstawie
przepisami
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§ 9. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

wykonawczymi (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404
z późn. zm.).
4) W przypadku stwierdzenia, po dokonaniu
weryfikacji, iż przedstawione dokumenty lub podane
informacje są niewystarczające i nie można na ich
podstawie ustalić istnienia lub nieistnienia
przesłanek do udzielenia ulgi, właściwy organ
wzywa dłużnika do ich uzupełnienia wyznaczając
jednocześnie
odpowiedni
termin
na
ich
uzupełnienie.

się

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek
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UCHWAŁA Nr XLI/51/10
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 marca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do ulg i zwolnień w opłatach za usługi przewozowe środkami
komunikacji miejskiej realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 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 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241), w związku z art. 18a ustawy z dnia
6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.
z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238, Nr 192,
poz. 1381; z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 234,
poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31,
poz. 206, Nr 86, poz. 720, Nr 98, poz. 817) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 115/XXVIII/2004 Rady Miasta
Włocławek z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie
uprawnień do ulg i zwolnień w opłatach za usługi
przewozowe
środkami
komunikacji
miejskiej
realizowane
przez
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku
(Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 2, poz. 40)
zmienionej
Uchwalą
Nr 144/XLI/2005
Rady
Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2005 roku
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2005 roku Nr 133, poz. 2240)
i Uchwałą Nr 31/XVI/2008 Rady Miasta Włocławek
z 31 marca 2008 roku (DZ.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
z 2008 roku Nr 104, poz. 1664) wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zwalnia się z opłat za usługi przewozowe
środkami komunikacji miejskiej przewóz wózka
993

dziecięcego, wózka inwalidzkiego, małego bagażu
o wymiarach 60x40x20 cm, pomocy naukowych:
instrumentów muzycznych, teczek i tub na rysunki
przewożonych przez uczniów szkół dziennych
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
działających na podstawie przepisów ustawy
o systemie oświaty albo małego zwierzęcia
trzymanego na rękach”.
2. w § 2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9. uczniów szkół dziennych podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych działających na
podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty –
legitymacja szkolna”.
§ 2. Wykonanie
Prezydentowi Miasta.

uchwały

powierza

się

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Przewodniczący
Rady Miasta
Rafał Sobolewski
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UCHWAŁA Nr XLIII/452/10
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 29 marca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania
Na podstawie art.30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242,
Nr 146, poz. 1055, Nr 175, poz. 1457, Nr 159,
poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327
i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180,
poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i Nr 213,
poz. 1652) na wniosek Wójta Gminy uchwala się, co
następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVIII/718/02
Rady Gminy Lubicz z dnia 15 lipca 2002 w sprawie
utworzenia
obwodów
głosowania
(Dz.Urz.
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002 r. Nr 98,
poz. 2024; z 2005 r. Nr 96, poz. 1751 oraz z 2008 r.
Nr 161, poz. 2520) wprowadza się zmiany aktualizujące
opis granic obwodów głosowania:
1) w obwodzie Nr 8 – sołectwo Krobia, Mierzynek
i część Lubicza Górnego, w miejscowości Lubicz
Górny dopisuje się ulicę Spółdzielczą,

2) w obwodzie Nr 10 – część sołectwa Lubicz Dolny,
dopisuje się ulice: Krótka, Miodowa, Zacisze,
Zbożowa.
§ 2. Jednolity podział gminy na stałe obwody
głosowania uwzględniający postanowienia § 1 określa
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwałę
przekazuje
się
Kujawsko-Pomorskiemu
oraz
Wyborczemu w Toruniu.

Wojewodzie
Komisarzowi

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty określony w § 65 ust. 1 Statutu
Gminy Lubicz.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Rybacki
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/452/10
Rady Gminy Lubicz
z dnia 29 marca 2010 r

Nr obwodu
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10

11
994

Granice obwodu
Sołectwo :Grębocin
Sołectwo:Gronowo
Sołectwo Lubicz Górny ulice: Bankowa, Boczna, Kamienna, Kołłątaja, Lipnowska, Nad Drwęcą,
Paderewskiego, Parkowa , Polna, Przy Skarpie, Rataja, Słoneczna, Sportowa, Widokowa, Zdrojowa
Sołectwo Lubicz Dolny ulice:Akacjowa, Brzozowa, Ciemna, Grębocka, Jesionowa, Kasztanowa,
Klonowa, Kolejowa, Konwaliowa,Leśna, Liliowa, Lipowa, Magnoliowa, Narcyzowa,
Niezapominajki, Różana, Sosnowa, Szkolna , Topolowa, Toruńska, Tulipanowa
Sołectwo:Jedwabno, Rogówko
Sołectwo: Brzezinko, Brzeźno, Rogowo
Sołectwo: Młyniec Drugi, Młyniec Pierwszy
Sołectwo: Krobia, Mierzynek, Lubicz Górny ulice: Bażantowa,Gajowa, Komunalna, Nad Strugą,
Stefana Niteckiego, Nowa, Nowowiejska, Piaskowa, Por. K. Trzaskalskiego, Przy Lesie,
Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Warszawska
Sołectwo: Grabowiec, Kopanino, Nowa Wieś
Sołectwo: Lubicz Dolny ulice: Antoniewo, Ceramiczna, Cicha, Dworcowa, Kortowa, Krótka,
Lampusz, Małgorzatowo, Miodowa, Młyńska, Mostowa, Motocyklowa, Ogrodowa, Przemysłowa,
Rekreacyjna, Spokojna, Szmaragdowa, Tenisowa, Tęczowa, Wilczy Młyn, Zacisze, Zbożowa,
Źródlana
Sołectwo: Złotoria
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UCHWAŁA Nr XLIII/454/10
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, , Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362,
Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r.
Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804) uchwala się, co
następuje:
§ 1.1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna,
będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku
wpisanego do rejestru, albo posiadająca taki zabytek
w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udzielenie
dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy tym zabytku.
2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie
działań właścicieli i zarządców zabytków dla
zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowym
elementom substancji zabytkowej.
§ 2.1. Dotacja
może
być
udzielona
na
dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku, ustalonych na podstawie
kosztorysu zatwierdzonego przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków, które zostaną przeprowadzone
w roku budżetowym, w którym planuje się ich
wykonanie lub w roku następnym.
2. Wniosek o udzielenie dotacji wnioskodawca
może złożyć również po przeprowadzeniu wszystkich
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych, określonych pozwoleniu na te prace lub
roboty wydanym przez wojewódzkiego konserwatora
zabytków.
§ 3. Dotacja
na
prace
konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków może obejmować
nakłady konieczne na:
1) sporządzenie
ekspertyz
technicznych
i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie
badań
konserwatorskich,
architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich
i restauratorskich;
5) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji
wnętrz;
6) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji
zabytku;
7) stabilizację konstrukcyjną części składowych
zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym
dla zachowania tego zabytku;
8) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin
architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie,
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego
zabytku kolorystyki;
9) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku,
jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50%
oryginalnej substancji tej przynależności;
10) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym
ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi,
więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur
spustowych;
11) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach
drewnianych lub w zabytkach, które posiadają
oryginalne, wykonane z drewna części składowe
i przynależności;
12) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
13) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury
obronnej
oraz
zabytków
archeologicznych
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
14) działania
zmierzające
do
wyeksponowania
istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego
układu parku lub ogrodu;
15) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych,
niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku
wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-14;
16) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz
przeciwpożarowej i odgromowej.
§ 4.1. Dotacja może być udzielona w wysokości do
50% nakładów koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich,
restauratorskich
lub
robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w ust. 1, posiada
wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub
naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod
względem technologicznym prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może
być udzielona w wysokości do 100% nakładów
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku,
o którym mowa w ust. 1, wymaga niezwłocznego
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podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być
również udzielona do wysokości 100% nakładów
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
§ 5. Łączna
kwota
dotacji
na
prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku udzielonych przez ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
wojewódzkiego
konserwatora
zabytków
bądź
uzyskiwanych z innych środków publicznych nie może
przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na
wykonanie tych prac lub robót.
§ 6.1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu
przez właściciela lub posiadacza zabytku wniosku w tej
sprawie do Wójta Gminy Lubicz.
2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia
20 października roku poprzedzającego rok budżetowy,
w którym planuje się wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich, robót.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2 nie ma
zastosowania w przypadku ubiegania się o dotacje na
prace interwencyjne, wynikające z zagrożenia zabytku
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§ 7.1. Wniosek powinien zawierać:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki
organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego
położenia;
3) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do
zabytku;
4) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja,
i termin ich wykonania;
5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się
wnioskodawca;
6) wykaz prac wykonanych przy tym zabytku
w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości
wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;
7) informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych
środkach
publicznych,
przeznaczonych
na
przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których
mowa w pkt 6;
8) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się
o dotację na prace objęte wnioskiem u innego
organu mogącego udzielić dotacji.
2. W przypadku prac lub robót, które zostały
wykonane przed dniem złożenia wniosku, należy do
niego dołączyć również protokół odbioru wykonanych
prac,
dokonany
przez
Kujawsko-Pomorskiego
Konserwatora Zabytków w Toruniu, sprawozdanie
z wykonanych prac oraz kopie rachunków i faktur za
wykonane pracy lub roboty.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) dokument
potwierdzający
posiadanie
przez
wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków
na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem
dotacji;
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4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają
uzyskania takiego pozwolenia;
5) kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen
zakupu
materiałów
niezbędnych
do
ich
przeprowadzenia.
§ 8.1. Wysokość środków przeznaczonych na
dotacje ustalana jest w budżecie gminy w zależności od
potrzeb i wpływających wniosków.
2. Wójt Gminy Lubicz przedkłada Radzie Gminy
Lubicz propozycję przyznania dotacji.
3. Dotację przyznaje Rada Gminy w uchwale
określającej:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie
zabytkowym, na których wykonanie przyznano
dotację, kwotę dotacji.
§ 9. Zakres prac objętych dotacją oraz jej wysokość
są ustalane odrębnie dla każdego wniosku.
§ 10.1. Uwzględniając § 8 uchwały oraz dane
z wniosku o dotację, Wójt Gminy Lubicz zawiera
z wnioskodawcą umowę.
2. Umowa o udzielenie dotacji powinna zawierać:
1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej
płatności;
3) tryb kontroli wykonania umowy;
4) sposób rozliczenia dotacji;
5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji
albo
dotacji
wykorzystanej
niezgodnie
z przeznaczeniem;
6) zobowiązanie się wnioskodawcy do przekazywania
informacji o wysokości środków publicznych na
prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych
źródeł.
§ 11. Przekazanie dotacji może nastąpić po podjęciu
przez Radę Gminy uchwały, o której mowa w § 8 ust. 3
na zasadach określonych w umowie o udzielenie
dotacji.
§ 12.1. Po przeprowadzeniu prac objętych umową,
wnioskodawca przekazuje wójtowi gminy Lubicz
następujące
dokumenty
stanowiące
podstawę
rozliczenia udzielonej dotacji:
1) sprawozdania z wykonanych prac
2) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac,
z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów;
3) protokół
odbioru
przez
wojewódzkiego
konserwatora zabytków przeprowadzonych prac;
4) obmiar przeprowadzonych prac;
5) oryginały rachunków lub faktur.
2. Przekazanie dotacji po wykonaniu prac,
w sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 2 jest
równoznaczne z jej rozliczeniem.
§ 13.1. Dotowany jest zobowiązany do prowadzenia
w sposób umożliwiający kontrolę wyodrębnionej
dokumentacji wydatków realizowanych z przyznanej
dotacji.
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2. Dotowany
ma
obowiązek
zapewnić
kontrolującemu wgląd w realizację zadania, na które
została udzielona dotacja, w każdej fazie prac oraz po
ich zakończeniu.

Poz. 995,996

§ 15.1. W roku budżetowym 2010 dotacje mogą
otrzymać podmioty określone w § 1. ust. 1, które
złożyły wnioski w tej sprawie do Wójta Gminy Lubicz
przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wójt
Gminy Lubicz przedkłada Radzie Gminy Lubicz
propozycję przyznania dotacji i Rada Gminy podejmuje
uchwałę zgodnie z § 8 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 14.1. Wójt Gminy Lubicz prowadzi dokumentację
udzielonych dotacji.
2. Dokumentacja zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby
albo nazwę, siedzibę i adres jednostki
organizacyjnej, której przekazano dotację;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego
położenia lub przechowywania;
3) zakres prac, na które udzielono dotacji;
4) datę zawarcia umowy;
5) wysokość przekazanej dotacji.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubicz
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Rybacki
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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE SG 0719/2/2010
Zawarte w dniu 29 marca 2010 r. w Bydgoszczy
pomiędzy:
gminą miasto Bydgoszcz, z siedzibą w Bydgoszczy przy
ulicy Jezuickiej 1, reprezentowaną przez:
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy - Konstantego
Dombrowicza
- przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Bydgoszczy –
Ambrożego Pawlewskiego
zwaną dalej Miastem Bydgoszcz
a
gminą Białe Błota, z siedzibą w Białych Błotach przy
ulicy Szubińskiej 7,
reprezentowaną przez:
- Wójta Gminy Białe Błota – Katarzyna Kirstein Piotrowska,
- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Lucyny
Krasulak
zwaną dalej gminą Białe Błota;
w wykonaniu uchwały nr LXII/976/10 z dnia 24 marca
2010 r. Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
w przedmiocie przejęcia zadań własnych gminy Białe
Błota z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji
instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, na mocy której traci moc
uchwała nr LIII/934/98 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
30 kwietnia 1998 r. w sprawie współdziałania
międzykomunalnego i uchwały nr XLIII/466/2010
z dnia 25 lutego 2010 r. Rady Gminy Białe Błota
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego w przedmiocie przejęcia zadań
własnych gminy Białe Błota z zakresu zapewnienia
utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, na
mocy której traci moc uchwała nr XXIX/230/98 Rady
Gminy Białe Błota z dnia 27 maja 1998 r., zostało
zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1.1. Przedmiotem Porozumienia jest określenie
szczegółowych zasad wykonywania przez miasto
Bydgoszcz zadań z zakresu zapewnienia utrzymania
i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku
i
unieszkodliwiania
odpadów
komunalnych
pochodzących z terenu gminy Białe Błota.
Przejmowane zadania miasto Bydgoszcz będzie
realizować poprzez udział w spółce Międzygminny
Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura
Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy
ul. Prądocińskiej 28, zwaną dalej MKUO ProNatura.
2. Gmina Białe Błota deklaruje, że rocznie z terenu
gminy Białe Błota będzie dostarczanych do MKUO
ProNatura 10 tysiąca Megagramów odpadów.
3. Każda zmiana tej ilości ponad 15% wymaga
aneksu do niniejszego Porozumienia.
§ 2.1. Odpady dostarczane będą do MKUO
ProNatura przez podmioty posiadające zezwolenie
Wójta Gminy Białe Błota na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zwane dalej Przywożącymi.
2. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie,
o których mowa powyżej stanowi integralną część
niniejszego porozumienia.
3. O wszelkich zmianach w zakresie wydanych
zezwoleń Wójt Gminy Białe Błota poinformuje
niezwłocznie Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz
MKUO ProNatura.
§ 3.1. Odpady przyjmowane będą przez MKUO
ProNatura na zasadach określonych w Regulaminach
tejże spółki.
2. Rodzaje przyjmowanych odpadów określane są:
1) w odniesieniu do odpadów komunalnych uchwałą
Rady Miasta Bydgoszczy;
2) w odniesieniu do odpadów innych niż komunalne
uchwałą Zgromadzenia Wspólników MKUO
ProNatura.
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3. Wójt Gminy Białe Błota zobowiązuje się
udostępnić odpowiednie Regulaminy MKUO ProNatura
wszystkim zainteresowanym.
4. O wprowadzonych do Regulaminów MKUO
ProNatura zmianach Prezydent Miasta Bydgoszczy
poinformuje w formie pisemnej niezwłocznie Wójta
Gminy Białe Błota.
§ 4.1. Przywożący odpady z terenu gminy Białe
Błota ponosić będą opłaty za przyjęcie przez MKUO
ProNatura odpadów:
1) komunalnych ustalone uchwałą Rady Miasta
Bydgoszczy;
2) innych
niż
komunalne
ustalone
uchwałą
Zgromadzenia Wspólników MKUO ProNatura.
2. Przywożący odpady z terenu gminy Białe Błota
ponosić będą oprócz wymienionych w ust. 1 opłat
dodatkowe opłaty za korzystanie ze środowiska ustalone
odrębnymi przepisami prawa.
3. Prezydent Miasta Bydgoszczy zobowiązuje się
zawiadomić Wójta Gminy Białe Błota o każdorazowym
zamiarze zmiany stawek opłat, o których mowa
w ust. 1, przed planowanym terminem ich wprowadzenia.
4. O wysokości stawek opłat Przywożący odpady
poinformowani będą przez Wójta Gminy Białe Błota.
§ 5. W razie udokumentowanego stwierdzenia
naruszenia Regulaminów MKUO ProNatura, przez
Przywożącego po bezskutecznym wezwaniu do
zaniechania tych naruszeń, MKUO ProNatura
uprawniony jest do odmowy przyjęcia odpadów
z terenu gminy Białe Błota od danego Przywożącego,
o czym niezwłocznie poinformuje Wójta Gminy Białe
Błota.
§ 6.1. Porozumienie wchodzi w życie w terminie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zawarte jest na
czas nieokreślony.
2. Strony mogą rozwiązać niniejsze Porozumienie
za 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Prawo rozwiązania niniejszego Porozumienia za
3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego przysługuje stronom
w następujących przypadkach:
1) miasto Bydgoszcz może rozwiązać Porozumienie,
jeśli:
a) gmina Białe Błota nienależycie wykonuje swoje
zobowiązania przyjęte Porozumieniem,
b) zaistnieją
istotne
okoliczności
związane
z przedmiotem niniejszego Porozumienia, a nie
dające się przewidzieć w chwili zawierania
Porozumienia;
2) gmina Białe Błota może rozwiązać Porozumienie
jeśli:
a) MKUO ProNatura odmawia bez uzasadnionych
przyczyn odbioru odpadów z terenu gminy Białe
Błota,
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b) zaistnieją
istotne
okoliczności
związane
z przedmiotem niniejszego Porozumienia, a nie
dających się przewidzieć w chwili zawierania
Porozumienia;
3) za zgodą stron Porozumienie może być rozwiązane
w każdym czasie.
§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszego
porozumienia międzygminnego traci moc porozumienie
komunalne z 21 października 1998 r. dotyczące
określenia szczegółowych zasad wykonywania przez
miasto Bydgoszcz zadań z zakresu składowania
odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy
Białe Błota na wysypisku odpadów komunalnych
mieszczącym się w kompleksie utylizacji odpadów
w Żółwinie Wypaleniskach.
§ 8. Wszelkie
zmiany
treści
Porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Sprawy sporne rozstrzygać będzie właściwy
Sąd powszechny w Bydgoszczy.
§ 10. Porozumienie sporządzono
w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
Podpisy stron
Gmina Miasto Bydgoszcz
Prezydent Miasta
Konstanty Dombrowicz
Skarbnik Miasta
Ambroży Pawlewski

Gmina Białe Błota
Wójt
Katarzyna Kirstein-Piotrowska
Skarbnik Gminy
Lucyna Krasulak
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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
Zawarte w dniu 8 kwietnia 2010 r. w Bydgoszczy
pomiędzy:
gminą miasto Bydgoszcz, z siedzibą w Bydgoszczy przy
ulicy Jezuickiej 1, reprezentowaną przez:
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy - Konstantego
Dombrowicza,
- przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Bydgoszczy –
Ambrożego Pawlewskiego,
zwaną dalej miastem Bydgoszcz
a
gminą Osielsko, z siedzibą w Osielsku przy ulicy Szosa
Gdańska 55A, reprezentowaną przez:
- Wójta Gminy Osielsko – Wojciecha Sypniewskiego,
- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bogumiły
Nalaskowskiej,
zwaną dalej gminą Osielsko;
w wykonaniu uchwały nr II/27/10 z dnia 24 marca
2010 r. Rady Gminy Osielsko w sprawie współdziałania
z miastem Bydgoszcz i wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia
międzygminnego
dotyczącego
przekazania zadań własnych gminy Osielsko z zakresu
zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji
i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych i uchwały nr LXII/977/10 z dnia 24 marca
2010 r. Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
w przedmiocie przejęcia zadań własnych gminy
Osielsko
z
zakresu
zapewnienia
utrzymania
i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zostało
zawarte porozumienie o następującej treści:
§ 1.1. Przedmiotem Porozumienia jest określenie
szczegółowych zasad wykonywania przez miasto
Bydgoszcz zadań z zakresu zapewnienia utrzymania
i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku
i
unieszkodliwiania
odpadów
komunalnych
pochodzących z terenu gminy Osielsko. Przejmowane
zadania miasto Bydgoszcz będzie realizować poprzez
udział
w
spółce
Międzygminny
Kompleks
Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28,
zwaną dalej MKUO ProNatura.
2. Gmina Osielsko deklaruje, że rocznie z terenu
gminy Osielsko będzie dostarczanych do MKUO
ProNatura sześć tysięcy Megagramów odpadów.
3. Każda zmiana tej ilości ponad 15% wymaga
aneksu do niniejszego Porozumienia.
§ 2.1. Odpady dostarczane będą do MKUO
ProNatura przez podmioty posiadające zezwolenie
Wójta Gminy Osielsko na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zwane dalej Przywożącymi.
2. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie,
o których mowa powyżej stanowi integralną część
niniejszego porozumienia.

3. O wszelkich zmianach w zakresie wydanych
zezwoleń Wójt Gminy Osielsko poinformuje
niezwłocznie Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz
MKUO ProNatura.
§ 31. Odpady przyjmowane będą przez MKUO
ProNatura na zasadach określonych w Regulaminach
tejże spółki.
2. Rodzaje przyjmowanych odpadów określane są:
1) w odniesieniu do odpadów komunalnych uchwałą
Rady Miasta Bydgoszczy;
2) w odniesieniu do odpadów innych niż komunalne
uchwałą Zgromadzenia Wspólników MKUO
ProNatura.
3. Wójt Gminy Osielsko zobowiązuje się
udostępnić odpowiednie Regulaminy MKUO ProNatura
wszystkim zainteresowanym.
4. O wprowadzonych do Regulaminów MKUO
ProNatura zmianach Prezydent Miasta Bydgoszczy
poinformuje w formie pisemnej niezwłocznie Wójta
Gminy Osielsko.
§ 4.1. Przywożący odpady z terenu gminy Osielsko
ponosić będą opłaty za przyjęcie przez MKUO
ProNatura odpadów:
1) komunalnych ustalone uchwałą Rady Miasta
Bydgoszczy;
2) innych
niż
komunalne
ustalone
uchwałą
Zgromadzenia Wspólników MKUO ProNatura.
2. Przywożący odpady z terenu gminy Osielsko
ponosić będą oprócz wymienionych w ust. 1 opłat
dodatkowe opłaty za korzystanie ze środowiska ustalone
odrębnymi przepisami prawa.
3. Prezydent Miasta Bydgoszczy zobowiązuje się
zawiadomić Wójta Gminy Osielsko o każdorazowym
zamiarze zmiany stawek opłat, o których mowa
w ust. 1, przed planowanym terminem ich wprowadzenia.
4. O wysokości stawek opłat Przywożący odpady
poinformowani będą przez Wójta Gminy Osielsko.
§ 5. W razie udokumentowanego stwierdzenia
naruszenia Regulaminów MKUO ProNatura, przez
Przywożącego po bezskutecznym wezwaniu do
zaniechania tych naruszeń, MKUO ProNatura
uprawniony jest do odmowy przyjęcia odpadów
z terenu Gminy Osielsko od danego Przywożącego,
o czym niezwłocznie poinformuje Wójta Gminy
Osielsko.
§ 6.1. Porozumienie wchodzi w życie w terminie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zawarte jest na
czas nieokreślony.
2. Strony mogą rozwiązać niniejsze Porozumienie
za 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Prawo rozwiązania niniejszego Porozumienia za
3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na
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koniec miesiąca kalendarzowego przysługuje stronom
w następujących przypadkach:
1) miasto Bydgoszcz może rozwiązać Porozumienie,
jeśli:
a) gmina Osielsko nienależycie wykonuje swoje
zobowiązania przyjęte Porozumieniem,
b) zaistnieją
istotne
okoliczności
związane
z przedmiotem niniejszego Porozumienia, a nie
dające się przewidzieć w chwili zawierania
Porozumienia;
2) gmina Osielsko może rozwiązać Porozumienie jeśli:
a) MKUO ProNatura odmawia bez uzasadnionych
przyczyn odbioru odpadów z terenu gminy
Osielsko,
b) zaistnieją
istotne
okoliczności
związane
z przedmiotem niniejszego Porozumienia, a nie
dających się przewidzieć w chwili zawierania
Porozumienia;
3) za zgodą stron Porozumienie może być rozwiązane
w każdym czasie.
§ 7. Wszelkie
zmiany
treści
Porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. Sprawy sporne rozstrzygać będzie właściwy
Sąd powszechny w Bydgoszczy.
§ 9. Porozumienie sporządzono
w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
Podpisy stron
Gmina Miasto Bydgoszcz
Prezydent Miasta
Konstanty Dombrowicz
Skarbnik Miasta
Ambroży Pawlewski

997

Gmina Osielsko
Wójt Gminy
Wojciech Sypniewski
Skarbnik Gminy
Bogumiła Nalaskowska
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załącznik
do Porozumienia Międzygminnego
zawartego w dniu 8 kwietnia 2010 r.
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta
Gminy Osielsko na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zwanych Przywożącymi.
Lp.

Nazwa Podmiotu

Adres

ul. Jastrzębia 62
Żołędowo
86-031 Osielsko
REMONDIS Bydgoszcz ul. Inwalidów 4
2
Sp. z o.o.
85-749 Bydgoszcz
Przedsiębiorstwo Usług
ul. Smoleńska 41
3 Komunalnych
85-871 Bydgoszcz
CORIMP Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Usług ul. Wiejska 3
4 Komunalnych
Lisi Ogon
TARO Sp. z o. o.
86-065 Łochowo
1

5

Gminny Zakład
Komunalny

Zakład Usług
ul. Ciepła 4
Komunalnych Sp. z o. o. 86-100 Świecie

Telefon
052/328-26-00
052/342-74-40
052/320-81-80

052/583-61-42

052/331-27-78
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ZARZĄDZENIE Nr 15/10
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1241), zarządza się, co następuje:

§ 2. Przedłożyć
sprawozdanie
organowi
stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Bydgoszczy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt Gminy
Zofia Topolińska

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za 2009 rok wraz z materiałami informacyjnymi
według Załączników od Nr 1 do Nr 12 do niniejszego
Zarządzenia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2009 r.
DOCHODY
Plan i wykonanie w 2009 r. w układzie działowym
w złotych
Dział

Nazwa

Plan po zmianach

Wykonanie

%

Struktura

1.

2.

3.

4.

5.

6

261.167

259.654,37

99,42

2,46

1.930

3.532,67

183,03

0,03

010

Rolnictwo i łowiectwo

020

Leśnictwo

600

Transport i łączność

335.434

320.386,16

95,51

3,04

700

Gospodarka mieszkaniowa

143.645

149.790,53

104,27

1,42

710

Działalność usługowa

2,000

2.000,00

100,00

0,02

750

Administracja publiczna

64.300

63.043,60

98,04

0,60

751

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

9.632

9.632,00

100,00

0,09

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

1.300

1.300,00

100,00

0,01

756

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej

2.420.173

2.332.701,26

96,38

22,12

758

Różne rozliczenia

5.013.986

5.008.604,97

99,89

47,50

801

Oświata i wychowanie

45.841

39.681,00

86,56

0,38

852

Pomoc społeczna

2.033.587

2.017.978,08

99,23

19,14

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

68.261

65.986,04

96,66

0,63
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854

Edukacyjna opieka wychowawcza

76.531

70.125,30

91,62

0,67

900

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

214.500

199.851,55

93,17

1,89

10.692.287

10.544.267,53

98,61

100,00

Razem:

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2009 rok
Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2009 r.
Dział

Rozdział

§§

Wyszczególnienie

1

2

3

4
Rolnictwo i łowiectwo

010
01010
0830
01095

2010

020
02001

0750

60014
2320
60016

5

6

7

261.167

259.654,37

99,42

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

21.000

19.487,86

92,79

Wpływy z usług

21.000

19.487,86

92,79

Pozostała działalność

240.167

240.166,51

99,99

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

240.167

240.166,51

99,99

Leśnictwo

1.930

3.532,67

183,03

Gospodarka leśna

1.930

3.532,67

183,03

Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

1.930

3.532,67

183,03

335.434

320.386,16

95,51

Drogi publiczne powiatowe

2.900

-

-

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j. s. t.

2.900

-

332.534

320.386,16

96,34

66.000

66.000,00

100,00

Transport i łączność

600

w złotych
Wykonanie na
Plan w 2009 r.
%
dn.31.12.09 r.

Drogi publiczne gminne

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł

266.534

254.386,16

95,44

Gospodarka mieszkaniowa

143.645

149.790,53

104,27

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

143.645

149.790,53

104,27

700
70005
0470

Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości

2.300

2.375,97

103,30

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jedn.

57.000

61.785,30

108,39
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zalicz. do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania
nieruchomości,

0830
0920
710
71035

2020

750
75011

2010

75023
0970
751

75101

2010

75113

2010

754
75495
0960

756

75601

0350

71.645

67.339,67

93,99

Wpływy z usług

9.700

13.673,44

140,96

Pozostałe odsetki

3.000

4.616,15

153,87

Działalność usługowa

2.000

2.000,00

100,00

Cmentarze

2.000

2.000,00

100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na
zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami
administracji rządowej

2.000

2.000,00

100,00

Administracja publiczna

64.300

63.043,60

98,04

Urzędy wojewódzkie

62.300

62.300,00

100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

62.300

62.300,00

100,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatów)

2.000

743,60

37,18

Wpływy z różnych dochodów

2.000

743,60

37,18

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

9.632

9.632,00

100,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa władzy i kontroli

1.289

1.289,00

100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.289

1.289,00

100,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego

8.343

8.343,00

100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8.343

8.343,00

100,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

1.300

1.300,00

100,00

Pozostała działalność

1.300

1.300,00

100,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej

1.300

1.300,00

100,00

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

2.420.173

2.332.701,26

96,38

Wpływy z podatków dochodowych od osób
fizycznych

550

1.032,50

187,72

Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej

500

1.032,50

187,72
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0910

-

-

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych

510.314

538.630,32

105,55

0310

Podatek od nieruchomości

453.395

477.808,32

105,38

0320

Podatek rolny

3.600

4.104,00

114,00

0330

Podatek leśny

45.000

48.791,00

108,42

0340

Podatek od środków transportowych

700

715,00

102,14

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

800

-

-

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

6.000

6.393,00

106,55

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w
podatkach i opłatach lokalnych

819

819,00

100,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno- prawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych

740.500

726.651,88

98,12

0310

Podatek od nieruchomości

280.000

247.157,36

88,27

0320

Podatek rolny

202.000

208.363,62

103,15

0330

Podatek leśny

8.000

9.997,50

124,96

0340

Podatek od środków transportowych

130.000

145.978,20

112,29

0360

Podatek od spadków i darowizn

5.000

2.498,00

49,96

0370

Opłata od posiadania psów

5.500

5.420,00

98,54

0430

Wpływy z opłaty targowej

21.000

24.797,54

118,08

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

3.500

1.617,88

46,22

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

69.000

64.116,60

92,92

0690

Wpływy z różnych opłat

1.000

1.553,80

155,38

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

15.500

15.151,38

97,75

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
j. s. t. na podstawie ustaw

72.000

74.145,58

102,97

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

20.000

15.081,00

75,40

0480

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu

52.000

59.064,58

113,58

Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

1.096.809

992.240,98

90,46

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1.086.809

987.910,00

90,90

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

10.000

4.330,98

43,30

Różne rozliczenia

5.013.986

5.008.604,97

99,89

Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego

3.584.221

3.584.221,00

100,00

75616

75618

75621

75801

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

Poz. 998

50

75615
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Subwencje ogólne z budżetu państwa

3.584.221

3.584.221,00

100,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1.388.033

1.388.033,00

100,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.388.033

1.388.033,00

100,00

Różne rozliczenia finansowe

41.732

36.350,97

87,10

Pozostałe odsetki

41.732

36.350,97

87,10

Oświata i wychowanie

45.841

39.681,00

86,56

Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych

31.312

36.052,00

115,13

0690

Wpływy z różnych opłat

18.240

20.604,00

112,96

0830

Wpływy z usług

13.072

15.448,00

118,17

Pozostała działalność

14.529

3.629,00

24,97

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)

14.529

3.629,00

24,97

Pomoc społeczna

2.033.587

2.017.978,08

99,23

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.713.200

1.703.211,79

99,41

10.000

12.358,76

123,58

1.698.000

1.688.603,68

99,44

2920
75807
2920
75814
0920
801
80103

80195
2030
852
85212
0970

Wpływy z różnych dochodów

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

1.200

2.249,35

187,44

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości

4.000

-

-

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej

9.745

9.463,48

97,11

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu admin.
rząd. oraz innych zadań zleconych gminie

6.329

6.047,48

95,55

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)

3.416

3.416,00

100,00

124.542

122.132,84

98,06

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

44.602

44.602,00

100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)

79.440

77.530,84

97,59

85213

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85214
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Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości
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500

-

-

Ośrodki pomocy społecznej

87.340

87.340,00

100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)

87.340

87.340,00

100,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

26.500

28.297,33

106,78

0830

Wpływy z usług

13.500

15.341,20

113,63

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

13.000

12.956,13

99,66

Pozostała działalność

72.260

67.532,64

93,45

4.200

-

-

85219
2030

85228

85295
0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gminy
(związkom gmin)

66.000

66.000,00

100,00

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między j. s. t.

2.060

1.532,64

74,40

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

68.261

65.986,04

96,66

Pozostała działalność

68.261

65.986,04

96,66

2008

Dotacje rozwojowe oraz środki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

64.829

62.668,31

99,66

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

3.432

3.317,73

96,67

Edukacyjna opieka wychowawcza

76.531

70.125,30

91,62

Pomoc materialna dla uczniów

76.531

70.125,30

91,62

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gminy
(związków gmin)

76.531

70.125,30

91,62

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

214.500

199.851,55

93,17

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

193.300

180.460,37

93,35

0830

Wpływy z usług

130.000

128.972,63

99,20

0920

Pozostałe odsetki

1.500

230,37

15,35

0970

Wpływy z różnych dochodów

61.800

51.257,37

82,94

Gospodarka odpadami

20.000

19.006,00

95,03

Wpływy z usług

20.000

19.006,00

95,03

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych

1.200

385,18

32,09

Wpływy z opłaty produktowej

1.200

385,18

32,09

10.692.287 10.544.267,53

98,61

853
85395

854
85415
2030
900
90001

90002
0830
90020
0400

Ogółem dochody budżetowe
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WYDATKI
Plan i wykonanie 2009 r. w układzie działowym
w złotych
Dział

Nazwa

Plan po
zmianach

Wykonanie

% /4:5/

Struktura

1

2

3

4

5

6

010

Rolnictwo i łowiectwo

020

Leśnictwo

600

Transport i łączność

630

1.388.167

1.176.656,02

84,76

10,00

36.000

32.970,60

91,58

0,28

1.151.370

1.136.207,07

98,68

9,66

Turystyka i wypoczynek

11.200

6.191,12

55,27

0,05

700

Gospodarka mieszkaniowa

85.358

69.257,45

81,13

0,59

710

Działalność usługowa

34.029

14.439,36

42,43

0,12

750

Administracja publiczna

1.357.154

1.266.102,82

93,29

10,76

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9.632

9.632,00

100,00

0,08

753

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

8.000

2.530,00

31,62

0,02

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

82.279

74.303,94

90,30

0,63

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej

44.300

36.514,70

82,42

0,31

141.500

38.248,54

27,03

0,33

23.340

-

-

4.708.424

4.535.841,34

96,33

38,57

757

Obsługa długu publicznego

758

Różne rozliczenia

801

Oświata i wychowanie

851

Ochrona zdrowia

52.000

46.437,27

89,30

0,39

852

Pomoc społeczna

2.342.962

2.292.912,09

97,86

19,49

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

77.777

75.235,36

96,73

0,64

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

91.172

84.525,40

92,70

0,72

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

712.577

628.658,83

88,22

5,34

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

202.816

183.097,30

90,28

1,56

926

Kultura fizyczna i sport

55.800

52.452,34

94,00

0,46

12.615.857

11.762.213,55

93,23

100,00

Razem:
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Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2009 rok
Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2009 r.
Dział

Rozdział

§§

Wyszczególnienie

Plan
w 2009 r.

Wykonanie
na dzień
30.12.09 r.

%

1

2

3

4

5

6

7

Rolnictwo i łowiectwo

1.388.167

1.176.656,02

84,76

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.130.000

925.642,37

81,91

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.130.000

925.642,37

81,91

Izby rolnicze

7.500

5.164,58

68,86

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

7.500

5.164,58

68,86

Pozostała działalność

250.667

245.849,07

98,07

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.299,99

613,95

47,22

4300

Zakup usług pozostałych

9.500

5.368,60

56,51

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

516,66

516,50

99,96

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4430

Różne opłaty i składki

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych

409,41

409,08

99,91

Leśnictwo

36.000

32.970,60

91,58

Gospodarka leśna

3.000

951,60

31,72

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.700

951,60

55,97

4300

Zakup usług pozostałych

1.300

-

-

Pozostała działalność

33.000

32.019,00

97,02

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych

33.000

32.019,00

97,02

1.151.370

1.136.207,07

98,68

Drogi publiczne powiatowe

32.900

30.377,00

92,33

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.900

377,00

19,84

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

-

-

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

30.000

30.000,00 100,00

010
01010
6050
01030
2850
01095

020
02001

02095
4600

Transport i łączność

600
60014

60016

Drogi publiczne gminne
3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

83,30

83,30 100,00

3.400,27

3.400,27 100,00

235.457,37

235.457,37 100,00

1.118.470
63

1.105.830,07

98,86

63,00 100,00

5.937

1.023,00

17,23

45.000

44.772,74

99,49
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4270

Zakup usług remontowych

4300

Zakup usług pozostałych

4430

Różne opłaty i składki

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

493.500

492.094,24

99,71

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

266.534

265.029,91

99,43

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

266.536

265.130,16

99,47

Turystyka

11.200

6.191,12

55,27

Pozostała działalność

11.200

6.191,12

55,27

630
63095

35.500

33.221,24

93,58

5.000

4.095,78

81,91

400

400,00 100,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

2.176,58

43,53

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.000

14,54

1,45

Gospodarka mieszkaniowa

85.358

69.257,45

81,13

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

85.358

69.257,45

81,13

700
70005

4.000

4.000,00 100,00

3030

Różne wydatki na rzecz os. fizycznych

3.358

3.350,82

99,78

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9.000

7.351,44

81,68

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27.500

25.633,93

93,21

4260

Zakup energii

5.000

2.011,55

40,23

4270

Zakup usług remontowych

4.500

2.912,56

64,72

4300

Zakup usług pozostałych

31.000

26.647,87

85,96

4430

Różne opłaty i składki

5.000

1.349,28

26,98

Działalność usługowa

34.029

14.439,36

42,43

Plany zagospodarowania przestrzennego

30.000

11.052,36

36,84

Zakup usług pozostałych

30.000

11.052,36

36,84

3.000

2.955,70

98,52

470

429,60

91,40

710
71004
4300
71035

Cmentarze
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

2.530

2526,10

99,84

Pozostała działalność

1.029

431,30

41,91

Zakup materiałów i wyposażenia

1.029

431,30

41,91

1.357.154

1.266.102,82

93,29

71095
4210
750

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie

62.300

62.300,00 100,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

46.155

46.155,00 100,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

3.162

3.162,00 100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7020

7.020,00 100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.130

1.130,00 100,00

75011
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4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.473

1.473,00 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

1.860

1.860,00 100,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.500

1.500,00 100,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

63.620

54.642,44

85,88

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

52.300

47.470

90,76

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.300

3.263,38

98,89

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

2.616,76

52,33

4410

Podróże służbowe krajowe

2.000

937,30

46,86

4700

Szkolenia pracownik. niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

1.020

355,00

34,80

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.161.944

1.091.402,55

93,92

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5.000

3.699,21

73,98

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

677.330

659.737,68

97,40

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

48.930

48.922,32

99,98

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

89.100

75.016,44

84,19

4120

Składki na Fundusz Pracy

17.000

16.229,17

95,46

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.600

6.993,18

65,97

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

85.000

74.343,55

87,46

4260

Zakup energii

14.700

12.330,88

83,88

4270

Zakup usług remontowych

10.000

8.851,08

88,51

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.360

1.085,00

79,77

4300

Zakup usług pozostałych

87.620

78.795,66

89,92

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3.000

1.452,01

48,40

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej

4.000

3.614,05

90,35

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

6.000

5.824,32

97,07

4410

Podróże służbowe krajowe

22.000

21.029,13

95,58

4430

Różne opłaty i składki

9.034

6.477,00

71,69

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4700

Szkolenia pracownik. niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

7.000

5.737,00

81,95

4740

Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i
urządz. kserograf.

4.200

2.938,90

69,97

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

39.500

37.755,97

95,58

Pozostała działalność

69.290

57.757,83

83,35

660

407,12

61,68

28.200

27.130,34

96,20

1.420

1.416,22

99,73

75023

75095
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

20.570

20.570,00 100,00
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Składki na ubezpieczenie społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4280

Zakup usług zdrowotnych

4300
4440
751
75101

Poz. 998

5.010

4.375,92

87,34

730

705,87

96,69

1.100

770,00

70,00

26.500

20.374,91

76,88

500

-

-

Zakup usług pozostałych

4.000

1.410,45

35,26

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.170

1.167,00

99,74

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9.632

9.632,00 100,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

1.289

1.289,00 100,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

800

800,00 100,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

138

138,00 100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

20

20,00 100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

181

181,00 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

150

150,00 100,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego

8.343

8.343,00 100,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3.960

3.960,00 100,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

192,76

192,76 100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

31,09

31,09 100,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.869,13

1.869,13 100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.250

1.250,00 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

275,80

275,80 100,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

40,00

40,00 100,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej

30,00

30,00 100,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

29,46

29,46 100,00

4410

Podróże służbowe krajowe

484,76

484,76 100,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych

80,00

80,00 100,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

100,00

100,00 100,00

75113

753
75395
4140

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

8.000

2.530,00

31,62

Pozostała działalność

8.000

2.530,00

31,62

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

8.000

2.530,00

31,62

82.279

74.303,94

90,30

Komendy powiatowe Policji

3.300

3.299,84

99,99

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

1.300

1.299,97

99,99

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

754
75405
3000
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4210

Zakup materiałów i wyposażenia
Ochotnicze straże pożarne

75412

Poz. 998

2.000

1.999,87

99,99

78.979

71.004,10

89,90

300

-

-

7.000

5.778,09

82,54

110

104,00

94,54

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

36.709

36.103,63

98,35

4260

Zakup energii

10.300

10.036,50

97,44

4270

Zakup usług remontowych

5.000

3.086,20

61,72

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

432,00

86,40

4300

Zakup usług pozostałych

8.100

6.512,19

80,39

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

560

477,49

85,26

4430

Różne opłaty i składki

10.400

8.474,00

81,48

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem

44.300

36.514,70

82,42

Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności
budżetowych

44.300

36.514,70

82,42

4100

Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne

14.000

11.481,76

82,42

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

3.000

2.158,00

71,93

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

774,27

77,42

4300

Zakup usług pozostałych

4430

Różne opłaty i składki

4610
4740

756

75647

75702

8070

75704
8020
758
75818
4810

19.800

19.800,00 100,00

500

-

-

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

5.000

2.014,35

40,28

Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk.
i urządz. kserograf.

1.000

286,32

28,63

141.500

38.248,54

27,03

Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek j. s. t.

61.500

38.248,54

62,19

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych
instrumentów finansowych, związanych z obsługą
długu krajowego

61.500

38.248,54

62,19

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego

80.000

-

-

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

80.000

-

-

Różne rozliczenia

23.340

-

Rezerwy ogólne i celowe

23.340

-

Rezerwy

23.340

-

-

4.708.424

4.535.841,34

96,33

Obsługa długu publicznego

757

801
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Oświata i wychowanie
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2.439.767

2.397.708,13

98,27

133.010

128.156,80

96,35

1.391.714

1.383.620,08

99,41

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

102.950

102.810,53

99,86

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

245.140

239.354,62

97,63

4120

Składki na Fundusz Pracy

42.190

38.730,75

91,80

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.961

1.718,00

87,60

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

227.037

221.250,57

97,45

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7.584

5.960,12

78,58

4260

Zakup energii

44.204

42.685,86

96,56

4270

Zakup usług remontowych

75.934

75.792,72

99,81

4280

Zakup usług zdrowotnych

624

455,00

72,91

4300

Zakup usług pozostałych

43.084

36.983,71

85,84

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4.348

3.829,22

88,06

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej

937

749,57

79,99

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

4.322

3.163,15

73,18

4410

Podróże służbowe krajowe

8.426

8.218,87

97,54

4430

Różne opłaty i składki

2.776

2.118,00

76,29

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4700

Szkolenia pracownik. niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

5.870

5..642,44

96,12

4740

Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk.
i urządz. kserograf.

2.760

2.525,18

91,49

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

4.997

4.043,94

80,92

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

5.000

5.000,00 100,00

84.899

84.899,00 100,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

333.706

306.393,60

91,81

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

16.075

14.018,64

87,20

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

182.519

175.340,37

96,06

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

10.600

10.362,15

97,75

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

30.650

29.444,85

96,06

4120

Składki na Fundusz Pracy

5.180

4.395,65

84,85

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

146

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

43.925

35.635,17

81,12

4220

Zakup środków żywności

13.072

10.795,17

82,58

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek

9.900

8.092,07

81,73

80103
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Poz. 998

4260

Zakup energii

4.495

2.683,40

59,69

4270

Zakup usług remontowych

1.693

1.264,52

74,69

4280

Zakup usług zdrowotnych

52

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

3.896

3.062,11

78,59

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

617

549,78

89,10

4410

Podróże służbowe krajowe

459

322,60

70,28

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

80104

Przedszkola

10.427

10.427,00 100,00

120.000

119.474,00

99,56

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

86.250

85.729,19

99,39

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

33.750

33.744,81

99,98

1.417.155

1.410.252,85

99,51

91.680

90.533,77

98,74

943.500

940.373,14

99,66

80110

80113
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Gimnazja
3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

67.600

67.549,81

99,92

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

164.400

163.795,00

99,63

4120

Składki na Fundusz Pracy

26.800

26.488,98

98,83

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.700

1.490,50

87,67

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25.950

25.823,16

99,51

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5.250

5.243,21

99,87

4260

Zakup energii

1.500

1.391,94

92,79

4270

Zakup usług remontowych

6.360

6.359,36

99,98

4280

Zakup usług zdrowotnych

50

40,00

80,00

4300

Zakup usług pozostałych

9.542

8.658,63

90,74

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

400

348,00

87,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

2.000

1.812,92

90,64

4410

Podróże służbowe krajowe

3.900

3.875,30

99,36

4430

Różne opłaty i składki

1.108

1.084,00

97,83

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4700

Szkolenia pracownik. niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

4740

Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk.
i urządzeń kserograf.

4750
6060

56.705

56.705,00 100,00

1.100

1.073,00

97,54

250

249,46

99,78

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

2.860

2.857,68

99,91

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

4.500

4.499,99

99,99

327.717

247.294,67

75,45

Dowożenie uczniów do szkół
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3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Poz. 998

720

290,90

40,40

54.263

53.561,91

98,70

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4.193

3.899,14

92,99

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.763

8.712,42

99,42

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.413

1.405,17

99,44

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.761

669,50

38,01

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

68.000

44.813,83

65,90

4270

Zakup usług remontowych

9.000

6.935,70

77,06

4280

Zakup usług zdrowotnych

100

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

167.500

117.493,85

70,14

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej

1.000

841,11

84,11

4410

Podróże służbowe krajowe

736

50,14

6,81

4430

Różne opłaty i składki

8.262

6.621,00

80,13

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.006

2000,00

99,70

24.037

19.708,10

81,99

3.700

2.700,00

72,97

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80146
4300

Zakup usług pozostałych

4700

Szkolenia pracownik. niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

20.337

17.008,10

83,63

Pozostała działalność

46.042

35.009,99

76,03

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10.900

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

852

720,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

80195

4.300 Zakup usług pozostałych
4440
851
85153
4300

900

5.115,00 100,00
899,99

99,99

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

28.275

28.275,00 100,00

Ochrona zdrowia

52.000

46.437,27

89,30

Zwalczanie narkomanii

3.000

1.544,00

51,46

Zakup usług pozostałych

3.000

1.544,00

51,46

49.000

44.893,27

91,61

3.000

2.020,00

67,33

150

125,46

83,64

1.361

996,73

73,23

234

171,26

73,18

20.149

19.860,50

98,56

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85154

5.115

84,50

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) miedzy j. samorządu terytorialnego

2330

Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
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4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

4410

Poz. 998

8.900

8.895,44

99,94

14.000

12.568,80

89,77

Podróże służbowe krajowe

700

95,08

13,58

4430

Różne opłaty i składki

306

-

-

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

200

160,00

80,00

Pomoc społeczna

2.342.962

2.292.912,09

97,86

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

1.702.500

1.689.103,68

99,21

4.000

-

-

852
85212

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

3110

Świadczenia społeczne z

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

144,50

144,50 100,00

1.629.084,34 1.621.539,34

99,53

22.720

22.668,90

99,77

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2.024

2.023,86

99,99

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21.730

21.730,09 100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

605,56

605,56 100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej

278,96

278,96 100,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

285,72

285,72 100,00

4410

Podróże służbowe krajowe

525,51

525,51 100,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.167

1.167,00 100,00

4700

Szkolenia pracownik. niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

835

835,00 100,00

4740

Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk.
i urządzeń kserograf.

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

85213
4130

6.311,37

99,39

8.464,44

6.990,94

82,59

1.720
2.564,88

1.432,05

83,25

2.564,88 100,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

10.800

9.463,48

87,62

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

10.800

9.463,48

87,62

172.542

158.941,44

92,11

500

-

-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.
emerytalne i rentowe

85214

6.350

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości

3110

Świadczenia społeczne

172.042

158.941,44

92,38

Dodatki mieszkaniowe

20.000

18.459,13

92,29

Świadczenia społeczne

20.000

18.459,13

92,29

85215
3110
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Ośrodki pomocy społecznej

85219

Poz. 998

188.246

179.041,77

95,11

1.515

1.473,83

97,28

119.688

115.641,48

96,61

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

8.000

7.725,24

96,56

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

18.837

18.044,16

95,79

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.065

2.810,46

91,69

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.050

820,00

78,08

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.770

8.481,36

96,70

4260

Zakup energii

1.800

857,20

47,62

4270

Zakup usług remontowych

980

930,86

94,98

4280

Zakup usług zdrowotnych

320

170,00

53,12

4300

Zakup usług pozostałych

8.938

7.720,52

86,37

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

50

-

-

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej

72

-

-

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

1.030

696,26

67,59

4410

Podróże służbowe krajowe

7.140

6.834,87

95,72

4430

Różne opłaty i składki

165

100,00

60,60

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4700

4.337

4.337,00 100,00

Szkolenia pracownik. niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

899

899,00 100,00

4740

Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarski.
i urządz. kserograf.

340

264,44

77,77

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

1.250

1.235,09

98,80

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

128.057

125.936,35

98,34

83.073

81.981,01

98,68

85228
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4.828

4.827,29

99,98

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14.703

14.683,31

99,86

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.425

2.306,02

95,09

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

16.791

16.081,72

95,77

4280

Zakup usług zdrowotnych

300

120,00

40,00

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostała działalność

85295
2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między j.s.t.

3110

Świadczenia społeczne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.937

5.937,00 100,00

120.817

111.966,24

92,67

3.100

1.747,80

56,38

113.017

105.620,76

93,45

4.200

4.197,68

99,94
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Zakup usług pozostałych

Poz. 998

500

400,00

80,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

77.777

75.235,36

96,73

Pozostała działalność

77.777

75.235,36

96,73

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

4018

1.508

1.508,00 100,00

Wynagrodzenia osobowe pracwników

10.343,03

10.342,33 100,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracwników

547,57

547,54 100,00

4118

Składki na ubezpieczeniea społeczne

1.953,63

1.953,02 100,00

4119

Składki na ubezpieczeniea społeczne

103,43

103,39 100,00

4128

Składki na Fundusz Pracy

304,58

304,15 100,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

16,12

16,10 100,00

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

2.073,34

2.073,43 100,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

109,76

109,76 100,00

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

3.947,99

3.866,07

97,92

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

1.209,01

937,74

77,56

4269

Zakup energii

4288

660

660,00 100,00

Zakup usług zdrowotnych

56,98

56,98 100,00

4289

Zakup usług zdrowotnych

3,02

3,02 100,00

4308

Zakup usług pozostałych

44.496,33

42.670,45

95,89

4309

Zakup usług pozostałych

8.703,92

8.607,27

98,88

4418

Podróże służbowe krajowe

720,40

473,07

65,66

4419

Podróże służbowe krajowe

38,14

25,05

65,67

4748

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych

94,95

92,58

97,50

4749

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych

5,03

4,90

97,41

4758

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

837,42

836,32

99,86

4759

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

44,35

44,28

99,84

91.172

84.525,40

92,70

854

Edukacyjna opieka wychowawcza
85412

2820

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

4.000

4.000,00 100,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

4.000

4.000,00 100,00

Pomoc materialna dla uczniów

87.172

80.525,40

92,37

3240

Stypendia dla uczniów

70.612

70.371,10

99,65

3260

Inne formy pomocy

16.560

10.154,30

61,31

85415
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900
90001

Poz. 998

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

712.577

628.658,83

88,22

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

264.672

216.935,79

81,96

1.482

576,39

38,89

41.050

37.102,19

90,38

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2.900

1.884,96

64,99

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6.700

6.351,27

94,79

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.100

1.024,53

93,13

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.806

3.789,60

99,56

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22.378

16.151,48

72,17

4260

Zakup energii

107.839

84.023,11

77,91

4270

Zakup usług remontowych

5.145

4.290,00

83,38

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

6.860

4.119,83

60,05

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej

4.665

4.116,74

88,24

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

700

522,10

74,58

4410

Podróże służbowe krajowe

5.487

5.477,98

99,83

4430

Różne opłaty i składki

12.155

12.133,14

99,82

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.505

1.500,00

99,66

4740

Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk.
i urządz. kserograf.

300

-

-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

4.600

3.400,00

73,91

6060

Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych

35.500

30.472,47

85,83

Gospodarka odpadami

64.825

55.883,45

86,20

90002
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7.000

4.856,88

69,38

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.500

7.466,09

87,83

4260

Zakup energii

1.525

1.282,17

84,07

4270

Zakup usług remontowych

1.400

1.329,18

94,94

4300

Zakup usług pozostałych

17.700

16.058,61

90,72

4430

Różne opłaty i składki

12.700

12.690,52

99,92

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżet.

16.000

12.200,00

76,25

Oczyszczanie miast i wsi

3.975

3.960,64

99,63

Zakup materiałów i wyposażenia

3.975

3.960,64

99,63

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1.000

945,00

94,50

Różne opłaty i składki

1.000

945,00

94,50

90003
4210
90005
4430
90015

– 5010 –

Oświetlenie ulic, placów i dróg

249.000

242.266,02 101,36
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Zakup energii

4270
4300
90020
4210
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126.300

126.297,54

99,99

Zakup usług remontowych

47.700

42.629,38

89,36

Zakup usług pozostałych

75.000

73.339,10

97,78

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych

1.200

1.199,96

99,99

Zakup materiałów i wyposażenia

1.200

1.199,96

99,99

127.905

107.467,97

84,02

2.783

2.405,90

86,44

Pozostała działalność

90095

Poz. 998

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

58.300

49.458,06

84,83

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

10.000

5.982,17

59,82

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10.000

7.401,52

74,01

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.600

1.295,77

80,98

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.504

1.155,00

76,79

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22.125

22.075,33

99,77

4260

Zakup energii

500

63,44

12,68

4270

Zakup usług remontowych

587

100,00

17,03

4280

Zakup usług zdrowotnych

300

220,00

73,33

4300

Zakup usług pozostałych

10.542

10.094,30

95,75

4410

Podróże służbowe krajowe

600

-

-

4430

Różne opłaty i składki

3.040

1.192,48

39,22

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6.024

6.024,00 100,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92109

202.816

183.097,30

90,28

77.241

63.004,33

81,56

400

17,50

4,37

21.000

20.791,90

99,00

3.438

3.159,52

91,89

690

509,60

73,85

6.900

6.114,00

88,60

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.900

14.755,02

70,59

4260

Zakup energii

10.010

7.904,66

78,96

4280

Zakup usług zdrowotnych

100

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

1.380,24

69,01

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4.000

3.820,79

95,51

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej

600

-

-

4410

Podróże służbowe krajowe

3.200

2.758,38

86,19

4430

Różne opłaty i składki

500

500,00 100,00
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4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.003

1000,00

99,70

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.000

212,72

21,27

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

1.500

80,00

5,33

Biblioteki

125.575

120.092,97

95,63

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

125.575

120.092,97

95,63

Kultura fizyczna i sport

55.800

52.452,34

94,00

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

55.800

52.452,34

94,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

40.900

40.900,00 100,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.475

432,00

29,28

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.400

4.211,45

95,71

4260

Zakup energii

2.025

2.024,39

99,96

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

3.955,50

79,11

4430

Różne opłaty i składki

2.000

929,00

46,45

12.615.857 11.762.213,55

93,23

92116
2480
926
92605

Ogółem wydatki budżetowe

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
Plan i wykonanie inwestycji w gminie Lniano na 2009 rok
w złotych
Dział

Rozdział

Zadania inwestycyjne

1

2

3

Rok
Środki
Środki na
Razem
Kredyty
Środki z
rozpoczęcia- własne
zadania
plan środków Wykonanie
i pożyczki
funduszy
planowane z budżetu
inwestycyjne
finansowych w 2009 r.
długoterminowe
strukturalnych
zakończenie gminy
-dotacje
w 2009 r.
4

5

6.

7

8

9

010

01010
§6050

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej dla gminy Lniano
w miejscowościach LnianoWętfie, Siemkowo
i Lubodzież, I etap Wętfie

600

60016
§ 6058
§ 6059

Przebudowa drogi gminnej
Nr 030419C BłądzimOstrowite w miejscowości
Błądzim dz. Nr 145/2, 149,
415/2, 420 i 567.

600

60016
§ 6050

Przebudowa chodnika
w msc. Lniano leżącego przy
drodze wojewódzkiej
o długości 0,279 km 2

2009

63.000

-

-

-

60016
§ 6050

Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów
rolnych w technologii
nawierzchni bitumicznej
realizowanej
dwuwarstwowo, z warstwy
wiążącej i ścieralnej
o grubości warstw 7 cm,
o długości 0,580 km
w obrębie geodezyjnym
Wętfie, dz. 264/4 i 264/6

2009

332.500

-

66.000

-

600

2006-11

459.000

671.000#

-

-

1.130.000 925.642,37

2008-9

16.536

250.000

-

266.534

533.070 530.160,07

63.000

62.153,06

398.500 397.941,18
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60016
§ 6050

Opracowanie dokumentacji
technicznej – projekt
przebudowy drogi gminnej –
ul. Sportowa w
miejscowości Lniano

2009

16.000

-

-

-

16.000

16.000,00

60016
§ 6050

Opracowanie dokumentacji
technicznej – projekt
przebudowy drogi gminnej –
ul. Długa w miejscowości
Lniano

2009

16.000

-

-

-

16.000

16.000,00

60014
§ 6620

Opracowanie dokumentacji
technicznej – projekt
budowy chodnika w pasie
drogi powiatowej nr 1235 C
Lniano – Bramka , gmina
Lniano
/Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jst na dofinansowanie
własnych zadań
inwestycyjnych /

2009

30.000

-

-

-

30.000

30.000,00

630

63095
§ 6058
§ 6059

Zagospodarowanie
ogólnodostępnego terenu
wypoczynkowego wraz z
kąpieliskiem poprzez
budowę dojścia, dojazdu,
parkingu i placu zabaw na
dz. Nr 43, 41, 6/8
położonych w miejscowości
Ostrowite

2008-9-10

1.000

-

-

-

1.000

14,54

801

80101
§ 6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne

2009

5.000

-

-

-

5.000

5.000,00

80103
§ 6050
§ 6060

Zmiana sposobu
użytkowania pomieszczeń
biurowych na kuchnię dla
potrzeb Przedszkola
gminnego oraz budowa
podjazdu dla osób
niepełnosprawnych
oraz zakupy inwestycyjne,
pierwsze wyposażenie
Przedszkola.

86.250

85.729,19

2009

-

-

33.750

33.744,81

801

80110
§ 6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne

2009

4.500

-

-

-

4.500

4.499,99

900

90001
§ 6060

Zakup inwestycyjny – zakup
pompy do przepompowni
głównej Gminnej
Oczyszczalni Ścieków
Komunalnych w Lnianku

2009

15.500

-

-

-

15.500

10.852,80

900

90001
§ 6060

Zakup samochodu osobowo
– dostawczego do obsługi
oraz remontów
przepompowni na terenie
gminy Lniano

2009

20.000

-

-

-

20.000

19.619,67

900

90002
§ 6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne- zakup
równiarki z osprzętem

2009

16.000

-

-

-

16.000

12.200,00

x

Ogółem:

1.115.036

921.000

66.000

266.534

600

600

600

801

x

86.250
33.750

X

2.368.570 2.149.557,68
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Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2009 r.
Rozliczenie spłat pożyczek i kredytów, poręczeń i gwarancji
wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
Spłaty kredytów z lat ubiegłych

Lp.

Nr umowy z dnia:
Bank kredytujący:

1

2

Przeznaczenie kredytu

Uchwała Rady
Gminy Lniano

3

4

Kwota
zaciągniętego
Spłaty do
kredytu/
Rok spłaty
31.12.2009 r.
udzielonego
poręczenia
5

Budowa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej wraz
Nr XXXII/246/06
z przyłączami w miejscowości:
z dn. 30.06.06 r.
Jędrzejewo- Lniano
/długoterminowy/

Pozostała do
spłaty kwota
w 2010 r.

6

7

8

210.000

2009

70.000

-

450.000

2009

84.000

-

1.

Nr 373/1/I/K/2006 z
dnia 30.06.2006 r. BS
Osie

2.

Zagospodarowanie centrum
Nr 619/4/I/K/2006 BS wsi Lniano poprzez budowę
Osie z dnia
parkingu, urządzenie terenu
30.10.2006 r.
zielonego wraz z ciągami
pieszymi i oświetleniem

Nr XXXI/238/06
z dn. 20.04.06
i Nr XXXII/245/06
z dn. 30.06.06 r.

3.

Nr 313/1/I/K/2007
z dnia 14.06.2007 r.
BS Osie

Modernizacja świetlicy
w miejscowości Mukrz

Nr VII/46/07
z dn. 19.04.07 r.

76.000

2009

38.000

-

4.

Nr 314/2/I/K/2007
z dnia 14.06.2007 r.
BS Osie

Budowa chodników
w miejscowości Błądzim

Nr VII/48/07
z dn. 19.04.07 r.

260.000

2010

86.400

86.400

5.

Nr 563/4/I/K/2007
z dnia 15.11.2007 r.
BS Osie

Modernizacja świetlicy
w miejscowości Jędrzejewo

Nr VII/47/07
z dn. 19.04.07 r.

74.000

2009

37.000

-

X

Razem:

X

315.400

86.400

X

X

X

Zaciągnięte kredyty
Lp.

Przeznaczenie kredytu

Uchwała Rady Gminy
Lniano

Kwota kredytu
/plan/

Planowane spłaty
w 2009 r.

Rok spłaty

Spłaty w latach
następnych

1.

Na spłatę zadłużenia z lat
ubiegłych

XXXIII/223/09
z dnia 29.10.2009 r.

300.000

2013

-

300.000

2.

Przebudowa drogi gminnej
Nr 030419C Błądzim- Ostrowite
w miejscowości Błądzim dz.
Nr 145/2, 149, 415/2, 420 i 567.

XXVIII/202/09
z dnia 28.04.2009 r.

250.000

2012

-

250.000

X

550.000

x

x

550.000

Razem:

Zaciągnięte pożyczki
Lp.

1.

Udzielający
pożyczki:
WFOŚ i GW
w Toruniu

Przeznaczenie pożyczki
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
dla aglomeracji Lniano
w miejscowościach Lniano- Wętfie
I etap

Razem zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek :

Uchwała Rady
Gminy Lniano

Kwota
pożyczki
/plan/

Rok spłaty

Planowane
spłaty
w 2009 r.

UCHWAŁA
Nr XXVIII/201/09
z dnia 28 kwietnia
2009 r.

671.000

2010-16

-

Spłaty w latach
następnych

671.000

1.307.400
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Udzielone poręczenia i gwarancje

1.

Dz.757, rozdz.75704

Obsługa długu publicznego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego - § 802 -Wypłaty z tytułu gwarancji
i poręczeń

2009-10

80.000

Razem zrealizowane spłaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009 r. - kwota 315.400 zł.
Poręczenia i gwarancje: udzielono na podstawie umowy partnerstwa z Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”
z siedzibą w Brąchnowie.
na kwotę łączną w kwocie 80.000 zł, gwarancja obowiązywać będzie do 2010 roku.

998

– 5016 –
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