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UCHWAŁA Nr XXXIX/562/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław w rejonie ulic:
Szymborskiej, Długiej i Marulewskiej
Na podstawie art. 20 ust. 1 i art 27 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.1)
uchwala się co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Inowrocławia przyjętego
uchwałą nr VI/73/99 Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 lutego 1999 r. w brzmieniu ustalonym
uchwałą nr XXIV/350/08 Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Inowrocław, uchwala się
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Szymborskiej, Długiej i Marulewskiej,
zwany dalej planem miejscowym.
§ 2. Integralnymi częściami planu są:
1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek
planu w skali 1:1000 z wyrysem ze zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta;
2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający
rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu planu miejscowego;
3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający
rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie
inwestycji
z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania.
§ 3. Przedmiotem
planu
miejscowego
jest
określenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających
tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie
zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy;
7) granic i sposobu zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych,
a
także
narażonych
na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym;
9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposobu
i
terminu
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów;
12) stawek procentowych, na podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
§ 4.1. Następujące
oznaczenia
graficzne
przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi
ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub sposobie zagospodarowania;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) obowiązująca linia zabudowy;
5) dominanty urbanistyczne.
2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione
na rysunku planu wynikają z przepisów odrębnych:
1) strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej;
2) strefa „W” ochrony archeologicznej;
3) strefa ochrony kanalizacji;
4) strefa ochrony sanitarnej cmentarza.
3. Oznaczenia nie wymienione w ust. 1 i 2 mają
charakter informacyjny.
§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) planie miejscowym - należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;
2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
3) celu publicznym - należy przez to rozumieć cele
publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2);
4) działce - należy przez to rozumieć działkę
budowlaną w rozumieniu ustawy;
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5) dominancie urbanistycznej - należy przez to
rozumieć budynek lub część budynku, które ze
względu na wielkość, kształt, kubaturę lub formę
architektoniczną wyróżniają się spośród otaczającej
zabudowy i nie mogą być niższe niż maksymalna
wysokość zabudowy ustalona dla danego terenu, na
którym ustalona jest jej lokalizacja, a jednocześnie
nie wyższe niż 30% powyżej ustalonej maksymalnej
wysokości zabudowy na danym terenie;
6) klasie drogi - rozumie się przez to
przyporządkowanie
drodze
odpowiednich
parametrów technicznych, wynikających z cech
funkcjonalnych;
7) liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć
minimalną lub maksymalną liczbę kondygnacji
budynku, z wyjątkiem piwnic;
8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu,
określającą najbliższe możliwe położenie ściany
budynku w stosunku do granicy działki, dopuszcza
się przekroczenie tej linii przez takie elementy jak:
gzymsy, balkony, tarasy, wykusze i ganki jednak nie
więcej niż o 1 m;
9) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, na
której należy zlokalizować jedną z elewacji,
z zastrzeżeniem iż dopuszcza się cofnięcia
zabudowy na długości nie większej niż 20%
długości elewacji oraz wysunięcia o nie więcej niż
1,5 metra elementów takich jak balkony, schody,
podjazdy, okapy;
10) symbolu terenu - należy przez to rozumieć
numeryczne i literowe oznaczenie poszczególnych
terenów określające ich przeznaczenie i możliwy
sposób zagospodarowania określony w niniejszej
uchwale;
11) powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy
przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie
czynną w rozumieniu rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków
technicznych,
jakim
powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690, z poźn. zm.3);
12) terenie - należy przez to rozumieć obszar,
wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz
określony symbolem;
13) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć
zabudowaną powierzchnię działki zajętą pod
budynki lub budowle za wyjątkiem dróg, liczone
w ich największym rzucie poziomym;
14) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
15) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć
maksymalną odległość w rzucie prostopadłym
pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku,
a najniższym punktem gruntu rodzimego;
16) usługach - należy przez to rozumieć obiekty
handlowe o powierzchni sprzedaży do 400 m²,
obiekty gastronomii, biura, obiekty administracji,
banki, obiekty kultury i rozrywki zlokalizowane
w budynkach, hotele, drobne rzemiosło i inne

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
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obiekty usługowe nie powodujące uciążliwości dla
otoczenia;
infrastrukturze technicznej - należy przez to
rozumieć sieci uzbrojenia technicznego takie jak:
elektroenergetyka,
telekomunikacja,
sieci
ciepłownicze, sieci wodociągowe i kanalizacyjne,
wraz z urządzeniami i budynkami towarzyszącymi
niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania sieci
i dostarczania mediów;
urządzeniach przeciwpowodziowych - należy
przez to rozumieć urządzenia oraz budowle
przeznaczone do ochrony przeciwpowodziowej
terenów takie jak wały ochronne, zbiorniki, rowy
itp.;
zespołach zabudowy usługowej - należy przez to
rozumieć zespoły zabudowy usługowej na terenie
o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, centra
handlowe i usługowe o powierzchni nie mniejszej
niż 1 ha lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej
niż 1 ha, wraz z towarzyszącą infrastrukturą;
pasie technologicznym - należy przez to rozumieć
pas terenu wzdłuż sieci infrastruktury technicznej,
w ramach którego należy zapewnić dostęp do sieci
infrastruktury technicznej a wszelkie procesy
inwestycyjne należy realizować w uzgodnieniu
z właściwym zarządcą sieci;
zabudowie kubaturowej - należy przez to rozumieć
budynki i budowle z wyłączeniem słupów, masztów,
dróg i parkingów terenowych;
zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć
tereny zieleni, w postaci drzew, krzewów i zieleni
niskiej, ukształtowane w sposób zaplanowany wraz
z obiektami małej architektury, ciągami pieszymi
i rowerowymi, polanami, klombami, dla których
ustala się obowiązek pielęgnacji i utrzymania;
małej architekturze - należy przez to rozumieć
obiekty i urządzenia pełniące funkcje ozdobne
i wypoczynkowo-rekreacyjne, takie jak: ławki,
fontanny, kosze na śmieci, latarnie, altany, rzeźby
i obeliski itp.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne

§ 6. Ustala się następujące przeznaczenia terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu miejscowego
symbolami 1MN-13MN;
2) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku
planu miejscowego symbolami 1U, 2U, 3U, 4U;
3) tereny
zieleni
urządzonej
z dopuszczeniem
zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu
miejscowego symbolami 1ZP/U – 3ZP/U;
4) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku
planu miejscowego symbolami 1ZP- 4ZP;
5) cmentarz, oznaczony na rysunku planu miejscowego
symbolem 1ZC;
6) teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysunku
planu miejscowego symbolem 1ZI;
7) tereny
infrastruktury
technicznej
elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu
miejscowego symbolami 1E i 2E;
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8) tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja,
oznaczone na rysunku planu miejscowego
symbolami 1K i 2K;
9) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na
rysunku planu miejscowego symbolami 1W - 4W;
10) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone
na rysunku planu miejscowego symbolami 1KD-Z 3KD-Z;
11) teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony na
rysunku planu miejscowego symbolem 1KD-L;
12) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,
oznaczone na rysunku planu miejscowego
symbolami 1KD-D - 12KD-D;
13) teren ciągu pieszego, oznaczony na rysunku planu
miejscowego symbolem 1KD-P.
§ 7. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego ustala się:
1) na terenie objętym planem miejscowym, o ile
przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej zakazuje
się lokalizacji budynków na granicy działki;
2) na terenie objętym planem miejscowym dopuszcza
się remonty i modernizację istniejących budynków,
nie
spełniających
wymagań
określonych
w przepisach szczegółowych;
3) dla sytuowania urządzeń i budowli infrastruktury
technicznej nie jest wymagane zachowanie
ustalonych w planie miejscowym linii zabudowy.
§ 8. W zakresie zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) gromadzenie i usuwanie odpadów na zasadach
określonych w przepisach szczególnych oraz
w przepisach prawa miejscowego, a odpadów
innych niż komunalne na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn.
zm.4);
2) sposób i jakość odprowadzenia ścieków do gruntu
lub cieków wodnych powinny spełniać wymogi
zawarte w przepisach odrębnych;
3) zakaz realizacji inwestycji wymagających lub
mogących
wymagać
sporządzenia
raportu
oddziaływania na środowisko za, wyjątkiem:
a) inwestycji infrastruktury technicznej,
b) inwestycji celu publicznego,
c) urządzeń przeciwpowodziowych,
d) instalacji do spalania zwłok na terenie 1ZC,
e) zespołów zabudowy usługowej na terenie
o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha;
4) obowiązek stosowania rozwiązań mających na celu
minimalizację
uciążliwości
spowodowanych
prowadzeniem działalności gospodarczej w celu
ochrony powietrza atmosferycznego, gleb, wód
powierzchniowych i gruntowych oraz klimatu
akustycznego;
5) dla strefy ochrony sanitarnej cmentarza ustala się
obowiązek zagospodarowania terenów zgodnie
z przepisami odrębnymi;
6) na terenach 1MN - 13MN obowiązują standardy
akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej
zgodnie z przepisami odrębnymi.
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§ 9.1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
ustala się, w przypadku wystąpienia zabytków
archeologicznych, rozpoczęcie ratowniczych badań
wykopaliskowych.
2. Ustala się strefę „A” ścisłej ochrony
konserwatorskiej dla całego terenu 1ZC - cmentarza
parafialnego wpisanego do rejestru zabytków Woj.
Kujawsko-Pomorskiego pod nr A/246 (decyzja z dnia
22 października 1990 r.).
3. W ramach strefy, o której mowa w ust. 2, ustala
się:
1) obowiązek zachowania układu przestrzennego
i kompozycyjnego wraz z starodrzewem wzdłuż
ciągów komunikacyjnych i granic nekropolii;
2) zachowanie kwater i nagrobków o znaczeniu
historycznym i artystycznym;
3) obowiązek
prowadzenia
wszelkich
działań
inwestycyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Ustala się strefę „W” ochrony archeologicznej,
w ramach której wszelka działalność inwestycyjna musi
być
poprzedzona
badaniami
archeologicznymi
a wszelkie prace muszą być prowadzone zgodnie
z przepisami odrębnymi i po uzgodnieniu z właściwym
organem ochrony zabytków.
§ 10.1. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych tereny oznaczone
symbolami: 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 1KD-L, 1KD-D 12KD-D, 1KD-P, 1W- 4W, 1K, 2K, 1E, 2E, 1ZC
wyznacza się jako inwestycje celu publicznego.
2. Dla terenów 1KD-Z - 3KD-Z, 1KD-L, 1KD-D 12KD-D zakazuje się lokalizacji reklam w liniach
rozgraniczających dróg.
3. W ramach planu miejscowego ustala się
obowiązek zapewnienia bezpośredniej dostępności
komunikacyjnej do dróg publicznych lub poprzez drogi
wewnętrzne lub ustanowioną służebność gruntową dla
wszystkich działek przeznaczonych pod zabudowę.
4. Na terenie objętym planem obowiązują
nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy
określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska
Inowrocław.
5. Dla terenów 1W-4W ustala się obowiązek
zachowania pasa technologicznego o szerokości nie
mniejszej niż 4 m od terenów 1W-4W, gdzie należy
zapewnić swobodny dostęp do terenów.
§ 11.1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej ustala się:
1) możliwość budowy, przebudowy, rozbudowy
i modernizacji sieci infrastruktury technicznej na
wszystkich terenach określonych w planie
miejscowym;
2) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci
elektroenergetycznej na warunkach określonych
przez zarządcę sieci;
3) możliwość realizacji stacji transformatorowych na
terenach: 1U, 2U, 3U, 4U, 1ZP/U - 3ZP/U, 1ZC,
1MN-12MN, 1E, 2E, 1K, 2K, o ile nie naruszy to
ustaleń szczegółowych i przepisów odrębnych;
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4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej na warunkach
określonych przez zarządcę sieci;
5) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej na
warunkach określonych przez zarządcę sieci;
6) odprowadzanie ścieków do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych
przez zarządcę sieci;
7) możliwość budowy przepompowni ścieków na
wszystkich terenach, o ile nie naruszy to ustaleń
szczegółowych i przepisów odrębnych;
8) odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji
deszczowej na warunkach określonych przez
zarządcę
sieci
lub
jako
odprowadzanie
powierzchniowe, o ile jest zgodne z przepisami
odrębnymi;
9) możliwość lokalizacji stacji bazowych telefonii
komórkowej
i
innych
urządzeń
radiokomunikacyjnych wyłącznie na budynkach na
terenach: 1U, 2U, 3U, 4U, 1ZP/U - 3ZP/U, przy
jednoczesnym zakazie lokalizacji wolno stojących
masztów i anten;
10) zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub
indywidualnych
kotłowni
o
sprawności
energetycznej nie mniejszej niż 75%;
11) dla lokalizacji inwestycji infrastrukturalnych nie
mają zastosowania ustalone w planie miejscowym
nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Podstawowy układ drogowy stanowią drogi
publiczne 1KD-Z - 3KD-Z, 1KD-L, 1KD-D - 12KD-D
oraz drogi zlokalizowane poza granicami planu
miejscowego.
3. Drogi
wewnętrzne
i parkingi
stanowią
uzupełnienie podstawowego układu drogowego.
4. Dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych na
terenach pod warunkiem zachowania minimalnej
szerokości 8 m w liniach rozgraniczających.
5. Obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych na
własnej działce w granicach terenu, na którym
lokalizowana jest inwestycja w ilości:
1) nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na jeden
budynek mieszkalny;
2) nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 30 m2
powierzchni użytkowej usług;
3) nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 100 m2
powierzchni użytkowej usług sportu i rekreacji;
4) nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 100 m2
powierzchni użytkowej obiektów pełniących funkcję
nie wymienione w pkt. 1-3.
§ 12. Poza
określonymi
w
ustaleniach
szczegółowych zasadami i warunkami scalania
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
dopuszcza się dokonywanie wydzieleń mających na
celu powiększenie innej działki oraz wydzieleń pod
drogi wewnętrzne i parkingi.
§ 13. W planie miejscowym nie ustala się sposobu
i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów.
§ 14. W planie miejscowym ustala się stawki
procentowe, na podstawie których ustala się opłatę,
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o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, na poziomie
30%.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 15.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
miejscowego symbolami 1MN - 13MN ustala się
przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
2. Na terenach o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;
2) możliwość realizacji usług towarzyszących,
zlokalizowanych w parterach budynków lub
samodzielnych budynkach stanowiących łącznie nie
więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych w ramach działki;
3) możliwość realizacji zabudowy gospodarczej
i garażowej.
3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy
ustala się:
1) wysokość zabudowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1,
nie większa niż 10 metrów, przy jednoczesnym
zachowaniu § 10 ust. 4;
2) liczba kondygnacji dla zabudowy, o której mowa
w ust. 2 pkt 1, nie większa niż 2 licząc razem
z poddaszem użytkowym, przy jednoczesnym
zachowaniu § 10 ust. 4;
3) wysokość zabudowy, o której mowa w ust. 2 pkt 2
i 3 , nie większa niż 6 m, z zastrzeżeniem, iż
w przypadku lokalizacji funkcji wbudowanych
w budynek mieszkalny, obowiązują ustalenia
zawarte w ust. 3 pkt 1 i 2, przy jednoczesnym
zachowaniu § 10 ust. 4;
4) w przypadku lokalizacji samodzielnych budynków,
o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 ustala się
obowiązek cofnięcia linii zabudowy dla tych
budynków o nie mniej niż 4 m w stosunku do
lokalizacji frontowej ściany budynku mieszkalnego;
5) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50%
powierzchni działki;
6) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż
30% powierzchni działki.
4. Ustala się wielkość działki nie mniejszą niż:
1) 350 m2 w przypadku lokalizacji zabudowy
szeregowej;
2) 500 m2 w przypadku zabudowy bliźniaczej;
3) 650 m2 w przypadku zabudowy wolnostojącej.
5. Ustala się szerokość frontu działki nie mniejszą
niż:
1) 10 m w przypadku zabudowy szeregowej;
2) 16 m w przypadku zabudowy bliźniaczej;
3) 18 m w przypadku zabudowy wolnostojącej.
6. Ustala się obowiązek dokonywania wydzieleń
pod działki w sposób zapewniający zlokalizowanie
granic działki równolegle bądź prostopadle do
sąsiadujących z nią ulic, z możliwością odstępstwa od
tej zasady:
1) o nie więcej niż 10%,
2) w przypadku gdy warunki terenowe uniemożliwiają
prowadzenie podziałów zgodnie z przyjętą zasadą.
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7. Nakazuje się lokalizację zabudowy zgodnie
z ustalonymi na rysunku planu obowiązującymi
i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
8. Nakazuje
się
wprowadzenie
pasów
różnopostaciowej zieleni (drzew, krzewów, w tym
zimozielonych) na terenie 1MN od strony terenu 1ZC
(cmentarza).
9. Dopuszcza
się
remonty,
przebudowę
i modernizację istniejącej zabudowy nie spełniającej
wymogów dotyczących lokalizacji względem linii
zabudowy i wielkości działki;
10. Ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej:
1) dla terenu 1MN - od terenu dróg 3KD-Z, 1KD-L
i 1KD-D;
2) dla terenu 2MN - od terenu dróg 1KD-D, 2KD-D;
3) dla terenu 3MN - od terenu dróg 1KD-L, 1KD-D
i 4KD-D;
4) dla terenu 4MN - od terenu dróg 1KD-D, 2KD-D,
3KD-D i 5KD-D;
5) dla terenu 5MN - od terenu dróg 1KD-D i 3KD-D;
6) dla terenu 6MN - od terenu dróg 1KD-L, 1KD-D,
4KD-D, 6KD-D;
7) dla terenu 7MN - od terenu dróg 5KD-D, 7KD-D,
8KD-D;
8) dla terenu 8MN - od terenu dróg 1KD-D i 7KD-D;
9) dla terenu 9MN - od terenu dróg 1KD-D, 6KD-D,
8KD-D, 1KD-L;
10) dla terenu 10MN - od terenu dróg 8KD-D, 9KD-D,
10KD-D;
11) dla terenu 11MN - od terenu dróg 8KD-D, 9KD-D,
10KD-D i 1KD-L;
12) dla terenu 12MN - od terenu dróg 11KD-D
i 1KD-L;
13) dla terenu 13MN - od terenu drogi 11KD-D, 12KDD.
11. Dla zabudowy o której mowa w ust. 2 pkt 1,
dopuszcza się dachy o kącie nachylenia głównych
połaci nie mniejszym niż 10 i nie większym niż 45o.
12. Dla zabudowy o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3,
dopuszcza się dachy o kącie nachylenia głównych
połaci nie mniejszym niż 5o i nie większym niż 45o,
z zastrzeżeniem iż w przypadku lokalizacji funkcji
wbudowanych w budynek mieszkalny obowiązują
ustalenia zawarte w ust. 10.
13. Ustala się obowiązek lokalizacji zabudowy tak,
by elewacja frontowa budynku usytuowana była
równolegle do drogi, z której znajduje się główny wjazd
na posesję, z możliwością odstępstwa od tej zasady nie
więcej niż 5o przy jednoczesnej możliwości odstępstw
stanowiących nie więcej niż 20% długości elewacji
frontowej.
§ 16.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
miejscowego symbolami 1U, 2U, 3U, 4U ustala się
przeznaczenie - tereny zabudowy usługowej.
2. Na terenie o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) możliwość realizacji zabudowy usługowej;
2) możliwość realizacji zieleni urządzonej.
3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy
ustala się:
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1) dla terenów 1U-3U wysokość zabudowy nie większa
niż 15 m, a dla 4U nie większa niż 12 m, przy
jednoczesnym zachowaniu § 10 ust. 4;
2) dla terenów 1U-3U liczba kondygnacji nie większa
niż 4, a dla 4U nie większa niż 3, przy
jednoczesnym zachowaniu § 10 ust. 4;
3) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50%
powierzchni działki;
4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż
30% powierzchni działki
4. Ustala się wielkość działki nie mniejszą niż
1000 m2.
5. Ustala się obowiązek dokonywania wydzieleń
pod działki w sposób zapewniający zlokalizowanie
granic działki równolegle bądź prostopadle do
sąsiadujących z nią ulic, z możliwością odstępstwa od
tej zasady:
1) o nie więcej niż 10%,
2) w przypadku gdy warunki terenowe uniemożliwiają
prowadzenie podziałów zgodnie z przyjętą zasadą.
6. Nakazuje się lokalizację zabudowy zgodnie
z ustalonymi na rysunku planu obowiązującymi
i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
7. Ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej:
1) dla terenu 1U - od terenu drogi 1KD-Z oraz z drogi
zlokalizowanej poza granicami planu miejscowego;
2) dla terenu 2U - od terenu drogi 1KD-Z;
3) dla terenu 3U - od terenu drogi 12KD-D;
4) dla terenu 4U - od strony drogi 1KD-L.
8. Dopuszcza się realizację dachów:
1) o kącie nachylenia głównych połaci nie mniejszym
niż 5o i nie większym niż 30o;
2) kopulastych i łukowych.
9. Ustala się obowiązek lokalizacji zabudowy tak,
by elewacja frontowa budynku usytuowana była
równolegle do drogi, z której znajduje się główny wjazd
na posesję, z możliwością odstępstwa od tej zasady nie
więcej niż 5o przy jednoczesnej możliwości odstępstw
stanowiących nie więcej niż 30% długości elewacji
frontowej.
10. Ustala się obowiązek realizacji zabudowy
w formie dominanty urbanistycznej w miejscach
wskazanych na rysunku planu miejscowego.
11. Ustala się obowiązek zagospodarowania placów
przed dominantami urbanistycznymi w formie
ogólnodostępnych placów publicznych od strony ulicy
1KD-Z, ograniczonych z trzech stron obowiązującymi
liniami zabudowy.
12. Na placach, o których mowa w ust. 11, ustala się
obowiązek realizacji:
1) obiektów małej architektury;
2) posadzki placu z kamienia, materiałów imitujących
kamień, betonobruku oraz szkła;
3) zieleni w postaci klombów, trawników, drzew.
§ 17.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
miejscowego symbolami 1ZP/U - 3ZP/U ustala się
przeznaczenie:
tereny
zieleni
urządzonej
z dopuszczeniem zabudowy usługowej.
2. Na terenach o których mowa w ust. 1, dopuszcza
się lokalizację:
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1) zabudowy usługowej przeznaczonej na cele
sportowo-rekreacyjne;
2) usług handlu i gastronomii;
3) zieleni urządzonej wraz z obiektami małej
architektury, ciągami pieszymi i pieszorowerowymi;
4) parkingów dla rowerów.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności
zabudowy, ustala się:
1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 20%
powierzchni działki;
2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż
60% powierzchni działki;
3) wysokość zabudowy nie większa niż 8 m, przy
jednoczesnym zachowaniu § 10 ust. 4;
4) liczba kondygnacji nie większa niż 2, przy
jednoczesnym zachowaniu § 10 ust. 4.
4. Ustala się wielkość działki nie mniejszą niż
1000 m2.
5. Nakazuje się lokalizację zabudowy zgodnie
z ustalonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy.
6. Ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej od
terenów dróg 11KD-D, 12KD-D, 10KD-D i 1KD-L.
7. Dopuszcza się realizację dachów:
1) o kącie nachylenia głównych połaci nie mniejszym
niż 5o i nie większym niż 30o;
2) kopulastych i łukowych.
8. Ustala się obowiązek lokalizacji zabudowy tak,
by elewacja frontowa budynku usytuowana była
równolegle do drogi, z której znajduje się główny
wjazd, z możliwością odstępstwa od tej zasady nie
więcej niż 5o przy jednoczesnej możliwości odstępstw
stanowiących nie więcej niż 30% długości elewacji
frontowej.
§ 18.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
miejscowego symbolami 1ZP - 4ZP ustala się
przeznaczenie: tereny zieleni urządzonej.
2. Na terenach 1ZP - 3ZP dopuszcza się
lokalizację:
1) zieleni urządzonej wraz z obiektami małej
architektury, ciągami pieszymi i pieszorowerowymi;
2) parkingów dla rowerów;
3. Dla terenu 4ZP ustala się:
1) obowiązek zapewnienia swobodnego dostępu do
kolektora kanalizacyjnego ø1000;
2) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej;
3) zakaz nasadzeń drzew;
4) obowiązek zagospodarowania terenu zielenią niską,
trawiastą.
4. Ustala się wielkość działki nie mniejszą niż
1000 m2.
5. Ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej od
terenów dróg 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D.
§ 19.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
miejscowego symbolem 1ZC ustala się przeznaczenie:
cmentarz.

Poz. 1045

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1, dopuszcza
się lokalizację zabudowy w postaci:
1) kaplic;
2) grobów, krypt, kostnic;
3) domów pogrzebowych;
4) instalacji do spalania zwłok;
5) obiektów małej architektury.
3. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od
strony terenu drogi 3KD-Z.
4. Ustala się obowiązek zachowania nie mniej niż
30% powierzchni terenu jako biologicznie czynną.
§ 20.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
miejscowego symbolem 1ZI ustala się przeznaczenie:
teren zieleni izolacyjnej.
2. Dla terenu o którym mowa w ust. 1, ustala się
pozostawienie terenu jako powierzchni biologicznie
czynnej.
3. Dopuszcza się nasadzenia drzew oraz roślinności
niskiej i średniej.
§ 21.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
miejscowego symbolami 1E i 2E ustala się
przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyka.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
dopuszcza się realizację zabudowy przeznaczonej pod
trafostacje i urządzenia elektroenergetyczne.
3. Ustala się obowiązek wygrodzenia terenu
w sposób zabezpieczający przed dostępem osób
postronnych.
4. Dopuszcza się zabudowę o wysokości nie
większej niż 8 m, przy jednoczesnym zachowaniu § 10
ust. 4.
5. Ustala się powierzchnię zabudowy nie większą
niż 90% powierzchni terenu.
6. Ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej
odpowiednio od strony terenu drogi 3KD-D oraz
11KD-D.
§ 22.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
miejscowego symbolami 1K i 2K ustala się
przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej kanalizacja.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza
się
realizację
zabudowy
przeznaczonej
pod
przepompownię,
pod
oczyszczalnię
ścieków
i urządzenia infrastruktury technicznej;
3. Ustala się obowiązek wygrodzenia terenu
w sposób zabezpieczający przed dostępem osób
postronnych.
4. Dopuszcza się zabudowę o wysokości nie
większej niż 8 m, przy jednoczesnym zachowaniu § 10
ust.4.
5. Ustala się powierzchnię zabudowy nie większą
niż 90% powierzchni terenu.
6. Ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej
odpowiednio: od strony terenu drogi 10KD-D oraz
z drogi położonej poza granicami planu.
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§ 23.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
miejscowego
symbolami
1W-4W
ustala
się
przeznaczenie: tereny wód powierzchniowych.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1,
wprowadza się zakaz grodzenia terenu w odległości
mniejszej niż 4 m od granicy wody.
3. Dopuszcza się realizację mostów i przepraw nad
ciekiem wodnym.
§ 24.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
miejscowego symbolami 1KD-Z - 3KD-Z ustala się
przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy zbiorczej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się
szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku
planu miejscowego.
3. Teren 2KD-Z stanowi poszerzenie drogi
zbiorczej.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się
obowiązek realizacji ścieżki rowerowej.
§ 25.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
miejscowego
symbolem
1KD-L
ustala
się
przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy lokalnej.
2. Dla terenu o którym mowa w ust. 1, ustala się
szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku
planu miejscowego.
§ 26.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
miejscowego symbolami 1KD-D - 12KD-D ustala się
przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy
dojazdowej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się
szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku
planu miejscowego.
§ 27.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
miejscowego
symbolem
1KD-P
ustala
się
przeznaczenie: teren ciągu pieszego.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza
się realizację ciągu pieszego lub pieszorowerowego.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się
szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku
planu miejscowego.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 28. W granicach objętych niniejszym planem
miejscowym
traci
moc
miejscowy
plan
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej
między
ulicami:
Szymborskiej,
Marulewską w Inowrocławiu przyjęty uchwałą
nr V/46/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia
29 stycznia 1999 r. (Dz.Urz.Woj.KujawskoPomorskiego Nr 26, poz. 173, z późn. zm.5).
§ 29. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na
stronie internetowej miasta.

Poz. 1045

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
1) zmiany ogłoszonej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r.
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.
Nr 127, 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413;
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087,
Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r.
Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 161,
poz. 1279 i 1281;
3) zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r.
Nr 201, poz. 1238 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 461;
4) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
i Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666;
5)
zmiana
wymienionej
uchwały
została
ogłoszona
w Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r. Nr 111, poz. 1893.
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/562/2009
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/562/2009
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 grudnia 2009 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
miejscowego
W okresie wyłożenia do publicznego wglądu
w dniach od 4 sierpnia do 1 września 2009 r. oraz
14 dni po nim następujących nie złożono żadnych uwag
do projektu przedmiotowego planu miejscowego.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/562/2009
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 grudnia 2009 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji zapisanych w planie
miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania

2) budowa, modernizacja i ewentualna przebudowa
sieci
wodociągowej,
kanalizacji
sanitarnej
i deszczowej oraz elektroenergetycznej;
3) budowa przepompowni ścieków;
4) budowa stacji transformatorowych.
2. Nie określa się harmonogramu realizacji
wymienionych inwestycji.
3. Inwestycje mogą być finansowane ze środków
własnych gminy lub przy wykorzystaniu dotacji
unijnych, mających na celu finansowe wsparcie
realizacji inwestycji.

1. Na obszarze objętym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław
w rejonie ulic: Szymborskiej, Długiej i Marulewskiej
przewiduje się następujące inwestycje z zakresu
infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii,
które należą do zadań własnych gminy:
1) modernizacja istniejących i realizacja nowych dróg
klasy zbiorczej, lokalnej i dojazdowej oraz ciągu
pieszego;
1045
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UCHWAŁA Nr XXVIII/199/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Chełmno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami: 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;
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) Rada Gminy Chełmno
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/41/03 Rady
Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2003 roku

w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Chełmno
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2003 roku, Nr 87, poz. 1262 ze
zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2:
a) ust. 1 pkt. 16) otrzymuje brzmienie:
„16) Starogród”.
b) Po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Rada Gminy może w terminie do 31 marca
każdego roku podjąć uchwałę o wyodrębnieniu
w budżecie środków stanowiących fundusz
sołecki w kolejnym roku budżetowym.”
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku podjęcia uchwały określonej
w ust. 2a rada gminy w uchwale budżetowej
określa wysokość środków funduszu sołeckiego
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dla prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa
w ramach budżetu gminy.”
d) ust. 4. otrzymuje brzmienie:
„4.
Podział
i
wydatkowanie
środków
finansowych z funduszu sołeckiego znajdujących
się w dyspozycji sołectw następuje na podstawie
uchwały zebrania wiejskiego i wniosku
o realizację przedsięwzięć zatwierdzonego przez
wójta gminy.”
2) W § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„1) komisje rady; 2) wójt; 3) co najmniej 1/3
ustawowego składu rady; 4) przewodniczący rady.”
3) W § 22:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia,
którym przewodniczy przewodniczący rady lub
zastępca przewodniczącego rady.”
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Komisje pracują na posiedzeniach zgodnie
z rocznym planem pracy przygotowywanym na
ostatniej sesji w roku kalendarzowym. Dla
prawomocności posiedzeń winna w nich
uczestniczyć, co najmniej połowa składu
komisji.”
4) W § 46:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku gdy rada postanowi o podjęciu
uchwały w trybie głosowania imiennego,
głosowanie odbywa się poprzez podniesienie
ręki.”

Poz. 1046,1047

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6.
Głosowanie
imienne
przeprowadza
przewodniczący rady, przeliczając oddane głosy
„za”, „przeciw”, „wstrzymujące” i nakazując
wpisanie do protokołu imienia i nazwiska
radnego, a przy nim rodzaj oddanego głosu.”
5) W załączniku do statutu - Wykaz gminnych
jednostek organizacyjnych
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Szkoła Podstawowa w Kolnie im. Mikołaja
Kopernika”.
b) pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach im.
Bronisława Malinowskiego.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński

1046
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UCHWAŁA Nr XXVIII/201/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Nowawieś Chełmińska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami: 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;
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) Rada Gminy Chełmno
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/43/03 Rady
Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowawieś
Chełmińska (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2003 roku, Nr 87,
poz. 1264) wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 5:
a) ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) korzystania z mienia przekazanego
sołectwu”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich
istotnych dla interesów mieszkańców sprawach,
a w szczególności projektów rozstrzygnięć
organów gminy w części dotyczącej sołectwa.”
2) W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów
wymienionych w ust. 1, powinno być zwoływane
najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.”
3) W § 9 ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wybór i odwołanie rady sołeckiej oraz
poszczególnych jej członków;”
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zapoznawanie się z rocznym sprawozdaniem
z pracy sołtysa i rady sołeckiej;”
c) uchyla się pkt 6.
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
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„7) podejmowanie decyzji w zakresie
zarządzania i korzystania z powierzonego
mienia.”
e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wnioskowanie w sprawach ogólnych potrzeb
mieszkańców.”
W § 21 ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonanie uchwał organów gminy, zebrania
wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do
sołectwa.”
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) gospodarowanie mieniem przekazanym do
korzystania na zasadach określonych w uchwale
rady gminy dotyczącej przekazania mienia.”
W § 22:
a) ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sporządzanie na piśmie rocznych sprawozdań
z działalności sołtysa i rady sołeckiej
i przedstawianie ich na zebraniu wiejskim na
którym uchwalany jest roczny plan budżetu
sołectwa;”
b) ust. 1 uchyla się pkt. 9;
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 14 sierpnia
roku poprzedzającego rok budżetowy.”
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 3
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 30 marca roku
budżetowego oraz zostają wywieszone na tablicy
ogłoszeń sołectwa.”
§ 25 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku
o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420)
sołectwo prowadzi działalność finansową w ramach
budżetu gminy.”
§ 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Rada gminy upoważnia organy sołectwa
według ich kompetencji do:
1) organizowania na terenie sołectwa imprez,
wystaw, koncertów, konkursów w ramach ogólnie
obowiązujących przepisów;
2)
dysponowanie
przychodami
sołectwa
pochodzącymi
z
wpływów
pochodzących
z działalności określonej w pkt. 1.”
§ 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. 1. Środkami finansowymi sołectwa są:
1) udział w budżecie gminy;
2) przychody własne sołectwa pochodzące
z wpływów z działalności określonej w § 27;
3)
dobrowolne
wpłaty
osób
fizycznych
i prawnych.
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2. Dochody ze składników mienia gminnego
przekazanego sołectwu do korzystania winny być
przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.”
9) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29.1. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu
środków finansowych na podstawie rocznego planu
finansowo-rzeczowego uchwalonego do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wnioski o dofinansowanie ze środków
finansowych sołectwa składa się na piśmie do
sołtysa wsi do dnia 30 lipca roku poprzedzającego
rok budżetowy.
3. Przyjęty przez zebranie wiejskie plan finansoworzeczowy przekazuje się wójtowi gminy w formie
wniosku o realizację przedsięwzięć do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.”
10) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada sołtys i rada sołecka.”.
11) Po § 35 dodaje się § 35a, w brzmieniu:
„§ 35a. Rada gminy przekazuje do korzystania
sołectwu mienie jak w uchwale Nr XXVIII/200/10
Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia
2010 roku”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński
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UCHWAŁA Nr XXVIII/202/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Łęg.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami: 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;
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) Rada Gminy Chełmno
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/45/03 Rady
Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łęg
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2003 roku, Nr 87, poz. 1266)
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 5:
a) ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) korzystania z mienia przekazanego
sołectwu”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich
istotnych dla interesów mieszkańców sprawach,
a w szczególności projektów rozstrzygnięć
organów gminy w części dotyczącej sołectwa.”
2) W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów
wymienionych w ust. 1, powinno być zwoływane
najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.”
3) W § 9 ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wybór i odwołanie rady sołeckiej oraz
poszczególnych jej członków;”
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zapoznawanie się z rocznym sprawozdaniem
z pracy sołtysa i rady sołeckiej;”
c) uchyla się pkt 6.
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podejmowanie decyzji w zakresie
zarządzania i korzystania z powierzonego
mienia.”
e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wnioskowanie w sprawach ogólnych potrzeb
mieszkańców.”
4) W § 21 ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonanie uchwał organów gminy, zebrania
wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do
sołectwa.”

5)

6)

7)

8)

9)

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) gospodarowanie mieniem przekazanym do
korzystania na zasadach określonych w uchwale
rady gminy dotyczącej przekazania mienia.”
W § 22:
a) ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sporządzanie na piśmie rocznych sprawozdań
z działalności sołtysa i rady sołeckiej
i przedstawianie ich na zebraniu wiejskim na
którym uchwalany jest roczny plan budżetu
sołectwa;”
b) ust. 1 uchyla się pkt. 9;
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1
pkt. 2 opracowywane są na posiedzeniu rady
sołeckiej i przedkładane wójtowi gminy do
14 sierpnia roku poprzedzającego rok
budżetowy.”
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dokumenty o których mowa w ust. 1
pkt. 3 opracowywane są na posiedzeniu rady
sołeckiej i przedkładane wójtowi gminy do
30 marca roku budżetowego oraz zostają
wywieszone na tablicy ogłoszeń sołectwa.”
§ 25 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku
o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420)
sołectwo prowadzi działalność finansową w ramach
budżetu gminy.”
§ 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Rada gminy upoważnia organy sołectwa
według ich kompetencji do:
1) organizowania na terenie sołectwa imprez,
wystaw, koncertów, konkursów w ramach ogólnie
obowiązujących przepisów;
2)
dysponowanie
przychodami
sołectwa
pochodzącymi
z
wpływów
pochodzących
z działalności określonej w pkt. 1.”
§ 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. 1. Środkami finansowymi sołectwa są:
1) udział w budżecie gminy;
2) przychody własne sołectwa pochodzące
z wpływów z działalności określonej w § 27;
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.
2. Dochody ze składników mienia gminnego
przekazanego sołectwu do korzystania winny być
przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.”
§ 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29.1. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu
środków finansowych na podstawie rocznego planu
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finansowo – rzeczowego uchwalonego do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wnioski o dofinansowanie ze środków
finansowych sołectwa składa się na piśmie do
sołtysa wsi do dnia 30 lipca roku poprzedzającego
rok budżetowy.
3. Przyjęty przez zebranie wiejskie plan finansoworzeczowy przekazuje się wójtowi gminy w formie
wniosku o realizację przedsięwzięć do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.”
10) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada sołtys i rada sołecka.”.
11) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. Rada gminy przekazuje do korzystania
sołectwu mienie jak w uchwale Nr XXVIII/200/10

Poz. 1048,1049

Rady Gminy
2010 roku”

Chełmno

z

dnia

22

kwietnia

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński

1048

1049
1049

UCHWAŁA Nr XXVIII/203/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Podwiesk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami: 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;
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) Rada Gminy Chełmno
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/46/03 Rady
Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podwiesk
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2003 roku, Nr 87, poz. 1267)
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 5:
a) ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) korzystania z mienia przekazanego
sołectwu”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich
istotnych dla interesów mieszkańców sprawach,
a w szczególności projektów rozstrzygnięć
organów gminy w części dotyczącej sołectwa.”
2) W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie w wiejskie na wniosek osób i organów
wymienionych w ust. 1, powinno być zwoływane
najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.”
3) W § 9 ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wybór i odwołanie rady sołeckiej oraz
poszczególnych jej członków;”
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zapoznawanie się z rocznym sprawozdaniem
z pracy sołtysa i rady sołeckiej;”
c) uchyla się pkt 6.
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podejmowanie decyzji w zakresie
zarządzania i korzystania z powierzonego
mienia.”
e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wnioskowanie w sprawach ogólnych potrzeb
mieszkańców.”
4) W § 21 ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonanie uchwał organów gminy, zebrania
wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do
sołectwa.”
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) gospodarowanie mieniem przekazanym do
korzystania na zasadach określonych w uchwale
rady gminy dotyczącej przekazania mienia.”
5) W § 22:
a) ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sporządzanie na piśmie rocznych sprawozdań
z działalności sołtysa i rady sołeckiej
i przedstawianie ich na zebraniu wiejskim na
którym uchwalany jest roczny plan budżetu
sołectwa;”
b) ust. 1 uchyla się pkt. 9;
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 14 sierpnia
roku poprzedzającego rok budżetowy.”
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
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„2a. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 3
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 30 marca roku
budżetowego oraz zostają wywieszone na tablicy
ogłoszeń sołectwa.”
§ 25 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku
o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420)
sołectwo prowadzi działalność finansową w ramach
budżetu gminy.”
§ 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Rada gminy upoważnia organy sołectwa
według ich kompetencji do:
1) organizowania na terenie sołectwa imprez,
wystaw, koncertów, konkursów w ramach ogólnie
obowiązujących przepisów;
2)
dysponowanie
przychodami
sołectwa
pochodzącymi
z
wpływów
pochodzących
z działalności określonej w pkt. 1.”
§ 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. 1. Środkami finansowymi sołectwa są:
1) udział w budżecie gminy;
2) przychody własne sołectwa pochodzące
z wpływów z działalności określonej w § 27;
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.
2. Dochody ze składników mienia gminnego
przekazanego sołectwu do korzystania winny być
przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.”
§ 29 otrzymuje brzmienie:

Poz. 1049,1050

„§ 29.1. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu
środków finansowych na podstawie rocznego planu
finansowo-rzeczowego uchwalonego do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wnioski o dofinansowanie ze środków
finansowych sołectwa składa się na piśmie do
sołtysa wsi do dnia 30 lipca roku poprzedzającego
rok budżetowy.
3. Przyjęty przez zebranie wiejskie plan finansowo –
rzeczowy przekazuje się wójtowi gminy w formie
wniosku o realizację przedsięwzięć do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.”
10) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada sołtys i rada sołecka.”.
11) Po § 35 dodaje się § 35a, w brzmieniu:
„§ 35a. Rada gminy przekazuje do korzystania
sołectwu mienie jak w uchwale Nr XXVIII/200/10
Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia
2010 roku”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński

1049

1050
1050

UCHWAŁA Nr XXVIII/204/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Ostrów Świecki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami: 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;
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) Rada Gminy Chełmno
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/47/03 Rady
Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrów Świecki
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2003 roku, Nr 87, poz. 1268)
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 5:
a) ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) korzystania z mienia przekazanego
sołectwu”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich
istotnych dla interesów mieszkańców sprawach,
a w szczególności projektów rozstrzygnięć
organów gminy w części dotyczącej sołectwa.”
2) W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów
wymienionych w ust. 1, powinno być zwoływane
najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.”
3) W § 9 ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wybór i odwołanie rady sołeckiej oraz
poszczególnych jej członków;”
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b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zapoznawanie się z rocznym sprawozdaniem
z pracy sołtysa i rady sołeckiej;”
c) uchyla się pkt 6.
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podejmowanie decyzji w zakresie
zarządzania i korzystania z powierzonego
mienia.”
e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wnioskowanie w sprawach ogólnych potrzeb
mieszkańców.”
W § 21 ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonanie uchwał organów gminy, zebrania
wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do
sołectwa.”
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) gospodarowanie mieniem przekazanym do
korzystania
na
zasadach
określonych
w uchwale rady gminy dotyczącej przekazania
mienia.”
W § 22:
a) ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sporządzanie na piśmie rocznych sprawozdań
z działalności sołtysa i rady sołeckiej
i przedstawianie ich na zebraniu wiejskim na
którym uchwalany jest roczny plan budżetu
sołectwa;”
b) ust. 1 uchyla się pkt. 9;
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 14 sierpnia
roku poprzedzającego rok budżetowy.”
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 3
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 30 marca roku
budżetowego oraz zostają wywieszone na tablicy
ogłoszeń sołectwa.”
§ 25 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku
o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420)
sołectwo prowadzi działalność finansową w ramach
budżetu gminy.”
§ 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Rada gminy upoważnia organy sołectwa
według ich kompetencji do:
1) organizowania na terenie sołectwa imprez,
wystaw, koncertów, konkursów w ramach ogólnie
obowiązujących przepisów;
2)
dysponowanie
przychodami
sołectwa
pochodzącymi
z
wpływów
pochodzących
z działalności określonej w pkt. 1.”
§ 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. 1. Środkami finansowymi sołectwa są:

Poz. 1050

1) udział w budżecie gminy;
2) przychody własne sołectwa pochodzące
z wpływów z działalności określonej w § 27;
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.
2. Dochody ze składników mienia gminnego
przekazanego sołectwu do korzystania winny być
przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.”
9) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29.1. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu
środków finansowych na podstawie rocznego planu
finansowo-rzeczowego uchwalonego do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wnioski o dofinansowanie ze środków
finansowych sołectwa składa się na piśmie do
sołtysa wsi do dnia 30 lipca roku poprzedzającego
rok budżetowy.
3. Przyjęty przez zebranie wiejskie plan finansoworzeczowy przekazuje się wójtowi gminy w formie
wniosku o realizację przedsięwzięć do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.”
10) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada sołtys i rada sołecka.”.
11) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. Rada gminy przekazuje do korzystania
sołectwu mienie jak w uchwale Nr XXVIII/200/10
Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010
roku”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński
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UCHWAŁA Nr XXVIII/205/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Osnowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami: 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;
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) Rada Gminy Chełmno
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/48/03 Rady
Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osnowo
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2003 roku, Nr 87, poz. 1269)
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 5:
a) ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) korzystania z mienia przekazanego
sołectwu”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich
istotnych dla interesów mieszkańców sprawach,
a w szczególności projektów rozstrzygnięć
organów gminy w części dotyczącej sołectwa.”
2) W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zebranie
wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych
w ust. 1, powinno być zwoływane najpóźniej
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku
chyba, że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.”
3) W § 9 ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wybór i odwołanie rady sołeckiej oraz
poszczególnych jej członków;”
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zapoznawanie się z rocznym sprawozdaniem
z pracy sołtysa i rady sołeckiej;”
c) uchyla się pkt 6.
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podejmowanie decyzji w zakresie
zarządzania i korzystania z powierzonego
mienia.”
e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wnioskowanie w sprawach ogólnych potrzeb
mieszkańców.”
4) W § 21 ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonanie uchwał organów gminy, zebrania
wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do
sołectwa.”

5)

6)

7)

8)

9)

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) gospodarowanie mieniem przekazanym do
korzystania na zasadach określonych w uchwale
rady gminy dotyczącej przekazania mienia.”
W § 22:
a) ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sporządzanie na piśmie rocznych sprawozdań
z działalności sołtysa i rady sołeckiej
i przedstawianie ich na zebraniu wiejskim na
którym uchwalany jest roczny plan budżetu
sołectwa;”
b) ust. 1 uchyla się pkt. 9;
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 14 sierpnia
roku poprzedzającego rok budżetowy.”
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 3
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 30 marca roku
budżetowego oraz zostają wywieszone na tablicy
ogłoszeń sołectwa.”
§ 25 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku
o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420)
sołectwo prowadzi działalność finansową w ramach
budżetu gminy.”
§ 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Rada gminy upoważnia organy sołectwa
według ich kompetencji do:
1) organizowania na terenie sołectwa imprez,
wystaw, koncertów, konkursów w ramach ogólnie
obowiązujących przepisów;
2)
dysponowanie
przychodami
sołectwa
pochodzącymi
z
wpływów
pochodzących
z działalności określonej w pkt. 1.”
§ 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. 1. Środkami finansowymi sołectwa są:
1) udział w budżecie gminy;
2) przychody własne sołectwa pochodzące
z wpływów z działalności określonej w § 27;
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.
2. Dochody ze składników mienia gminnego
przekazanego sołectwu do korzystania winny być
przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.”
§ 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29.1. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu
środków finansowych na podstawie rocznego planu
finansowo-rzeczowego uchwalonego do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
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2. Wnioski o dofinansowanie ze środków
finansowych sołectwa składa się na piśmie do
sołtysa wsi do dnia 30 lipca roku poprzedzającego
rok budżetowy.
3. Przyjęty przez zebranie wiejskie plan finansoworzeczowy przekazuje się wójtowi gminy w formie
wniosku o realizację przedsięwzięć do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.”
10) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada sołtys i rada sołecka.”.
11) Po § 35 dodaje się § 35a, w brzmieniu:
„§ 35a. Rada gminy przekazuje do korzystania
sołectwu mienie jak w uchwale Nr XXVIII/200/10
Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia
2010 roku”

Poz. 1051,1052

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński

1051

1052
1052

UCHWAŁA Nr XXVIII/206/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Górne Wymiary.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami: 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;
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) Rada Gminy Chełmno
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/49/03 Rady
Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górne Wymiary
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2003 roku, Nr 87, poz. 1270)
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 5:
a) ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) korzystania z mienia przekazanego
sołectwu”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich
istotnych dla interesów mieszkańców sprawach,
a w szczególności projektów rozstrzygnięć
organów gminy w części dotyczącej sołectwa.”
2) W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów
wymienionych w ust. 1, powinno być zwoływane
najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.”
3) W § 9 ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wybór i odwołanie rady sołeckiej oraz
poszczególnych jej członków;”
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zapoznawanie się z rocznym sprawozdaniem
z pracy sołtysa i rady sołeckiej;”
c) uchyla się pkt 6.
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podejmowanie decyzji w zakresie
zarządzania i korzystania z powierzonego
mienia.”
e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wnioskowanie w sprawach ogólnych potrzeb
mieszkańców.”
4) W § 21 ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonanie uchwał organów gminy, zebrania
wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do
sołectwa.”
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) gospodarowanie
mieniem przekazanym do korzystania na
zasadach określonych w uchwale rady gminy
dotyczącej przekazania mienia.”
5) W § 22:
a) ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sporządzanie na piśmie rocznych sprawozdań
z działalności sołtysa i rady sołeckiej
i przedstawianie ich na zebraniu wiejskim na
którym uchwalany jest roczny plan budżetu
sołectwa;”
b) ust. 1 uchyla się pkt. 9;
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 14 sierpnia
roku poprzedzającego rok budżetowy.”
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
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„2a. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 3
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 30 marca roku
budżetowego oraz zostają wywieszone na tablicy
ogłoszeń sołectwa.”
§ 25 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku
o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420)
sołectwo prowadzi działalność finansową w ramach
budżetu gminy.”
§ 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Rada gminy upoważnia organy sołectwa
według ich kompetencji do:
1) organizowania na terenie sołectwa imprez,
wystaw, koncertów, konkursów w ramach ogólnie
obowiązujących przepisów;
2)
dysponowanie
przychodami
sołectwa
pochodzącymi
z
wpływów
pochodzących
z działalności określonej w pkt. 1.”
§ 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28.1. Środkami finansowymi sołectwa są:
1) udział w budżecie gminy;
2) przychody własne sołectwa pochodzące
z wpływów z działalności określonej w § 27;
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.
2. Dochody ze składników mienia gminnego
przekazanego sołectwu do korzystania winny być
przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.”
§ 29 otrzymuje brzmienie:

Poz. 1052,1053

„§ 29.1. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu
środków finansowych na podstawie rocznego planu
finansowo-rzeczowego uchwalonego do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wnioski o dofinansowanie ze środków
finansowych sołectwa składa się na piśmie do
sołtysa wsi do dnia 30 lipca roku poprzedzającego
rok budżetowy.
3. Przyjęty przez zebranie wiejskie plan finansoworzeczowy przekazuje się wójtowi gminy w formie
wniosku o realizację przedsięwzięć do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.”
10) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada sołtys i rada sołecka.”.
11) Po § 35 dodaje się § 35a, w brzmieniu:
„§ 35a. Rada gminy przekazuje do korzystania
sołectwu mienie jak w uchwale Nr XXVIII/200/10
Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia
2010 roku”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński

1052

1053
1053

UCHWAŁA Nr XXVIII/207/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Starogród Dolny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami: 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;
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) Rada Gminy Chełmno
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/50/03 Rady
Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Starogród
Dolny (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2003 roku, Nr 87,
poz. 1271) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Terenem działania sołectwa jest wieś
Starogród Dolny”.
2) W § 5:
a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) korzystania z mienia przekazanego
sołectwu”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich
istotnych dla interesów mieszkańców sprawach,
a w szczególności projektów rozstrzygnięć
organów gminy w części dotyczącej sołectwa.”
3) W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów
wymienionych w ust. 1, powinno być zwoływane
najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.”
4) W § 9 ust. 1:
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a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wybór i odwołanie rady sołeckiej oraz
poszczególnych jej członków;”
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zapoznawanie się z rocznym sprawozdaniem
z pracy sołtysa i rady sołeckiej;”
c) uchyla się pkt 6.
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podejmowanie decyzji w zakresie
zarządzania i korzystania z powierzonego
mienia.”
e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wnioskowanie w sprawach ogólnych potrzeb
mieszkańców.”
W § 21 ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonanie uchwał organów gminy, zebrania
wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do
sołectwa.”
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) gospodarowanie mieniem przekazanym do
korzystania na zasadach określonych w uchwale
rady gminy dotyczącej przekazania mienia.”
W § 22:
a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sporządzanie na piśmie rocznych sprawozdań
z działalności sołtysa i rady sołeckiej
i przedstawianie ich na zebraniu wiejskim na
którym uchwalany jest roczny plan budżetu
sołectwa;”
b) ust. 1 uchyla się pkt 9;
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 14 sierpnia
roku poprzedzającego rok budżetowy.”
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 3
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 30 marca roku
budżetowego oraz zostają wywieszone na tablicy
ogłoszeń sołectwa.”
§ 25 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku
o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420)
sołectwo prowadzi działalność finansową w ramach
budżetu gminy.”
§ 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Rada gminy upoważnia organy sołectwa
według ich kompetencji do:
1) organizowania na terenie sołectwa imprez,
wystaw, koncertów, konkursów w ramach ogólnie
obowiązujących przepisów;
2)
dysponowanie
przychodami
sołectwa
pochodzącymi
z
wpływów
pochodzących
z działalności określonej w pkt. 1.”

Poz. 1053

9) § 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28.1. Środkami finansowymi sołectwa są:
1) udział w budżecie gminy;
2) przychody własne sołectwa pochodzące
z wpływów z działalności określonej w § 27;
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.
2. Dochody ze składników mienia gminnego
przekazanego sołectwu do korzystania winny być
przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.”
10) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29.1. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu
środków finansowych na podstawie rocznego planu
finansowo-rzeczowego uchwalonego do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wnioski o dofinansowanie ze środków
finansowych sołectwa składa się na piśmie do
sołtysa wsi do dnia 30 lipca roku poprzedzającego
rok budżetowy.
3. Przyjęty przez zebranie wiejskie plan finansoworzeczowy przekazuje się wójtowi gminy w formie
wniosku o realizację przedsięwzięć do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.”
11) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada sołtys i rada sołecka.”.
12) Po § 35 dodaje się § 35a, w brzmieniu:
„§ 35a. Rada gminy przekazuje do korzystania
sołectwu mienie jak w uchwale Nr XXVIII/200/10
Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia
2010 roku”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński
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UCHWAŁA Nr XXVIII/208/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Starogród Górny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami: 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;
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) Rada Gminy Chełmno
uchwala, co następuje:
§ 1.1. W uchwale Nr V/51/03 z dnia 24 kwietnia
2003 roku Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Starogród Górny (Dz.Urz.Woj.KujPom z 2003 roku, Nr 87, poz. 1272) wprowadza się
następujące zmiany:
1) W tytule uchwały słowa „Starogród Górny”
zastępuje się słowem „Starogród”.
2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§
1.
Po
przeprowadzeniu
konsultacji
z mieszkańcami sołectwa przyjmuje się Statut
Sołectwa Starogród stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.”
2. W załączniku do uchwały Nr V/51/03 Rady
Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Starogród
Górny (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2003 roku, Nr 87,
poz. 1263) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Terenem działania sołectwa jest wieś
Starogród”.
2) W § 5:
a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) korzystania z mienia przekazanego
sołectwu”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich
istotnych dla interesów mieszkańców sprawach,
a w szczególności projektów rozstrzygnięć
organów gminy w części dotyczącej sołectwa.”
3) W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów
wymienionych w ust. 1, powinno być zwoływane
najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.”
4) W § 9 ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wybór i odwołanie rady sołeckiej oraz
poszczególnych jej członków;”
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

5)

6)

7)

8)

„4) zapoznawanie się z rocznym sprawozdaniem
z pracy sołtysa i rady sołeckiej;”
c) uchyla się pkt 6.
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podejmowanie decyzji w zakresie
zarządzania i korzystania z powierzonego
mienia.”
e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wnioskowanie w sprawach ogólnych potrzeb
mieszkańców.”
W § 21 ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonanie uchwał organów gminy, zebrania
wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do
sołectwa.”
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) gospodarowanie mieniem przekazanym do
korzystania na zasadach określonych w uchwale
rady gminy dotyczącej przekazania mienia.”
W § 22:
a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sporządzanie na piśmie rocznych sprawozdań
z działalności sołtysa i rady sołeckiej
i przedstawianie ich na zebraniu wiejskim na
którym uchwalany jest roczny plan budżetu
sołectwa;”
b) ust. 1 uchyla się pkt 9;
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 14 sierpnia
roku poprzedzającego rok budżetowy.”
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt 3
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 30 marca roku
budżetowego oraz zostają wywieszone na tablicy
ogłoszeń sołectwa.”
§ 25 otrzymuje brzmienie: „Zgodnie z art. 51 ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz na podstawie art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U.
Nr 52, poz. 420) sołectwo prowadzi działalność
finansową w ramach budżetu gminy.”
§ 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Rada gminy upoważnia organy sołectwa
według ich kompetencji do:
1) organizowania na terenie sołectwa imprez,
wystaw, koncertów, konkursów w ramach ogólnie
obowiązujących przepisów;
2)
dysponowanie
przychodami
sołectwa
pochodzącymi
z
wpływów
pochodzących
z działalności określonej w pkt. 1.”
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9) § 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28.1. Środkami finansowymi sołectwa są:
1) udział w budżecie gminy;
2) przychody własne sołectwa pochodzące z
wpływów z działalności określonej w § 27;
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.
2. Dochody ze składników mienia gminnego
przekazanego sołectwu do korzystania winny być
przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.”
10) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29.1. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu
środków finansowych na podstawie rocznego planu
finansowo-rzeczowego uchwalonego do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wnioski o dofinansowanie ze środków
finansowych sołectwa składa się na piśmie do
sołtysa wsi do dnia 30 lipca roku poprzedzającego
rok budżetowy.
3. Przyjęty przez zebranie wiejskie plan finansoworzeczowy przekazuje się wójtowi gminy w formie
wniosku o realizację przedsięwzięć do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.”
1054
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11) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada sołtys i rada sołecka.”.
12) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. Rada gminy przekazuje do korzystania
sołectwu mienie jak w uchwale Nr XXVIII/200/10
Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010
roku.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński

1055
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UCHWAŁA Nr XXVIII/209/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Borówno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami: 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;
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) Rada Gminy Chełmno
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/52/03 Rady
Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borówno
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2003 roku, Nr 87, poz. 1273)
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 5:
a) ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) korzystania z mienia przekazanego
sołectwu”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich
istotnych dla interesów mieszkańców sprawach,
a w szczególności projektów rozstrzygnięć
organów gminy w części dotyczącej sołectwa.”
2) W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów
wymienionych w ust. 1, powinno być zwoływane
najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.”
3) W § 9 ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wybór i odwołanie rady sołeckiej oraz
poszczególnych jej członków;”
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zapoznawanie się z rocznym sprawozdaniem
z pracy sołtysa i rady sołeckiej;”
c) uchyla się pkt 6.
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podejmowanie decyzji w zakresie
zarządzania i korzystania z powierzonego
mienia.”
e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wnioskowanie w sprawach ogólnych potrzeb
mieszkańców.”
4) W § 21 ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonanie uchwał organów gminy, zebrania
wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do
sołectwa.”
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) gospodarowanie mieniem przekazanym do
korzystania na zasadach określonych w uchwale
rady gminy dotyczącej przekazania mienia.”
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5) W § 22:
a) ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sporządzanie na piśmie rocznych sprawozdań
z działalności sołtysa i rady sołeckiej
i przedstawianie ich na zebraniu wiejskim na
którym uchwalany jest roczny plan budżetu
sołectwa;”
b) ust. 1 uchyla się pkt. 9;
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej i
przedkładane wójtowi gminy do 14 sierpnia roku
poprzedzającego rok budżetowy.”
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 3
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 30 marca roku
budżetowego oraz zostają wywieszone na tablicy
ogłoszeń sołectwa.”
6) § 25 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu
sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) sołectwo prowadzi
działalność finansową w ramach budżetu gminy.”
7) § 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Rada gminy upoważnia organy sołectwa
według ich kompetencji do:
1) organizowania na terenie sołectwa imprez,
wystaw, koncertów, konkursów w ramach ogólnie
obowiązujących przepisów;
2)
dysponowanie
przychodami
sołectwa
pochodzącymi
z
wpływów
pochodzących
z działalności określonej w pkt. 1.”
8) § 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28.1. Środkami finansowymi sołectwa są:
1) udział w budżecie gminy;
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2) przychody własne sołectwa pochodzące
z wpływów z działalności określonej w § 27;
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.
2. Dochody ze składników mienia gminnego
przekazanego sołectwu do korzystania winny być
przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.”
9) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29.1. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu
środków finansowych na podstawie rocznego planu
finansowo-rzeczowego uchwalonego do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wnioski o dofinansowanie ze środków
finansowych sołectwa składa się na piśmie do
sołtysa wsi do dnia 30 lipca roku poprzedzającego
rok budżetowy.
3. Przyjęty przez zebranie wiejskie plan finansoworzeczowy przekazuje się wójtowi gminy w formie
wniosku o realizację przedsięwzięć do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.”
10) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada sołtys i rada sołecka.”.
11) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. Rada gminy przekazuje do korzystania
sołectwu mienie jak w uchwale Nr XXVIII/200/10
Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia
2010 roku”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński
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UCHWAŁA Nr XXVIII/210/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Dolne Wymiary.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami: 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;
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) Rada Gminy Chełmno
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/53/03 Rady
Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dolne Wymiary
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2003 roku, Nr 87, poz. 1274)
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 5:
a) ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) korzystania z mienia przekazanego
sołectwu”.
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b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich
istotnych dla interesów mieszkańców sprawach,
a w szczególności projektów rozstrzygnięć
organów gminy w części dotyczącej sołectwa.”
W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów
wymienionych w ust. 1, powinno być zwoływane
najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.”
W § 9 ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wybór i odwołanie rady sołeckiej oraz
poszczególnych jej członków;”
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zapoznawanie się z rocznym sprawozdaniem
z pracy sołtysa i rady sołeckiej;”
c) uchyla się pkt 6.
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podejmowanie decyzji w zakresie
zarządzania i korzystania z powierzonego
mienia.”
e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wnioskowanie w sprawach ogólnych potrzeb
mieszkańców.”
W § 21 ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonanie uchwał organów gminy, zebrania
wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do
sołectwa.”
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) gospodarowanie mieniem przekazanym do
korzystania na zasadach określonych w uchwale
rady gminy dotyczącej przekazania mienia.”
W § 22:
a) ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sporządzanie na piśmie rocznych sprawozdań
z działalności sołtysa i rady sołeckiej
i przedstawianie ich na zebraniu wiejskim na
którym uchwalany jest roczny plan budżetu
sołectwa;”
b) ust. 1 uchyla się pkt. 9;
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 14 sierpnia
roku poprzedzającego rok budżetowy.”
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 3
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 30 marca roku
budżetowego oraz zostają wywieszone na tablicy
ogłoszeń sołectwa.”
§ 25 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku
o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420)

7)

8)

9)

10)

11)
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sołectwo prowadzi działalność finansową w ramach
budżetu gminy.”
§ 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Rada gminy upoważnia organy sołectwa
według ich kompetencji do:
1) organizowania na terenie sołectwa imprez,
wystaw, koncertów, konkursów w ramach ogólnie
obowiązujących przepisów;
2)
dysponowanie
przychodami
sołectwa
pochodzącymi
z
wpływów
pochodzących
z działalności określonej w pkt. 1.”
§ 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. 1. Środkami finansowymi sołectwa są:
1) udział w budżecie gminy;
2) przychody własne sołectwa pochodzące
z wpływów z działalności określonej w § 27;
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.
2. Dochody ze składników mienia gminnego
przekazanego sołectwu do korzystania winny być
przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.”
§ 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. 1. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu
środków finansowych na podstawie rocznego planu
finansowo-rzeczowego uchwalonego do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wnioski o dofinansowanie ze środków
finansowych sołectwa składa się na piśmie do
sołtysa wsi do dnia 30 lipca roku poprzedzającego
rok budżetowy.
3. Przyjęty przez zebranie wiejskie plan finansoworzeczowy przekazuje się wójtowi gminy w formie
wniosku o realizację przedsięwzięć do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.”
§ 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada sołtys i rada sołecka.”.
§ 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. Rada gminy przekazuje do korzystania
sołectwu mienie jak w uchwale Nr XXVIII/200/10
Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia
2010 roku”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński
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UCHWAŁA Nr XXVIII/211/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Dorposz Chełmiński.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami: 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;
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) Rada Gminy Chełmno
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/54/03 Rady
Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dorposz
Chełmiński (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2003 roku, Nr 87,
poz. 1275) wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 5:
a) ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) korzystania z mienia przekazanego
sołectwu”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich
istotnych dla interesów mieszkańców sprawach,
a w szczególności projektów rozstrzygnięć
organów gminy w części dotyczącej sołectwa.”
2) W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów
wymienionych w ust. 1, powinno być zwoływane
najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.”
3) W § 9 ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wybór i odwołanie rady sołeckiej oraz
poszczególnych jej członków;”
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zapoznawanie się z rocznym sprawozdaniem
z pracy sołtysa i rady sołeckiej;”
c) uchyla się pkt 6.
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podejmowanie decyzji w zakresie
zarządzania i korzystania z powierzonego
mienia.”
e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wnioskowanie w sprawach ogólnych potrzeb
mieszkańców.”
4) W § 21 ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5)

6)

7)

8)

„5) wykonanie uchwał organów gminy, zebrania
wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do
sołectwa.”
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) gospodarowanie mieniem przekazanym do
korzystania na zasadach określonych w uchwale
rady gminy dotyczącej przekazania mienia.”
W § 22:
a) ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sporządzanie na piśmie rocznych sprawozdań
z działalności sołtysa i rady sołeckiej
i przedstawianie ich na zebraniu wiejskim na
którym uchwalany jest roczny plan budżetu
sołectwa;”
b) ust. 1 uchyla się pkt. 9;
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej i
przedkładane wójtowi gminy do 14 sierpnia roku
poprzedzającego rok budżetowy.”
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 3
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 30 marca roku
budżetowego oraz zostają wywieszone na tablicy
ogłoszeń sołectwa.”
§ 25 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku
o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420)
sołectwo prowadzi działalność finansową w ramach
budżetu gminy.”
§ 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Rada gminy upoważnia organy sołectwa
według ich kompetencji do:
1) organizowania na terenie sołectwa imprez,
wystaw, koncertów, konkursów w ramach ogólnie
obowiązujących przepisów;
2)
dysponowanie
przychodami
sołectwa
pochodzącymi
z
wpływów
pochodzących
z działalności określonej w pkt. 1.”
§ 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28.1. Środkami finansowymi sołectwa są:
1) udział w budżecie gminy;
2) przychody własne sołectwa pochodzące
z wpływów z działalności określonej w § 27;
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.
2. Dochody ze składników mienia gminnego
przekazanego sołectwu do korzystania winny być
przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.”
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9) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29.1. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu
środków finansowych na podstawie rocznego planu
finansowo-rzeczowego uchwalonego do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wnioski o dofinansowanie ze środków
finansowych sołectwa składa się na piśmie do
sołtysa wsi do dnia 30 lipca roku poprzedzającego
rok budżetowy.
3. Przyjęty przez zebranie wiejskie plan finansoworzeczowy przekazuje się wójtowi gminy w formie
wniosku o realizację przedsięwzięć do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.”
10) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada sołtys i rada sołecka.”.
11) § 35 otrzymuje brzmienie:

Poz. 1057,1058

„§ 35. Rada gminy przekazuje do korzystania
sołectwu mienie jak w uchwale Nr XXVIII/200/10
Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia
2010 roku”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński

1057

1058
1058

UCHWAŁA Nr XXVIII/212/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Kałdus.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami: 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;
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) Rada Gminy Chełmno
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/55/03 Rady
Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kałdus
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2003 roku, Nr 87, poz. 1276)
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 5:
a) ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) korzystania z mienia przekazanego
sołectwu”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich
istotnych dla interesów mieszkańców sprawach,
a w szczególności projektów rozstrzygnięć
organów gminy w części dotyczącej sołectwa.”
2) W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów
wymienionych w ust. 1, powinno być zwoływane
najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.”

3) W § 9 ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wybór i odwołanie rady sołeckiej oraz
poszczególnych jej członków;”
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zapoznawanie się z rocznym sprawozdaniem
z pracy sołtysa i rady sołeckiej;”
c) uchyla się pkt 6.
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podejmowanie decyzji w zakresie
zarządzania i korzystania z powierzonego
mienia.”
e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wnioskowanie w sprawach ogólnych potrzeb
mieszkańców.”
4) W § 21 ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonanie uchwał organów gminy, zebrania
wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do
sołectwa.”
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) gospodarowanie mieniem przekazanym do
korzystania na zasadach określonych w uchwale
rady gminy dotyczącej przekazania mienia.”
5) W § 22:
a) ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sporządzanie na piśmie rocznych sprawozdań
z działalności sołtysa i rady sołeckiej
i przedstawianie ich na zebraniu wiejskim na
którym uchwalany jest roczny plan budżetu
sołectwa;”
b) ust. 1 uchyla się pkt. 9;
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
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i przedkładane wójtowi gminy do 14 sierpnia
roku poprzedzającego rok budżetowy.”
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 3
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 30 marca roku
budżetowego oraz zostają wywieszone na tablicy
ogłoszeń sołectwa.”
§ 25 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku
o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420)
sołectwo prowadzi działalność finansową w ramach
budżetu gminy.”
§ 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Rada gminy upoważnia organy sołectwa
według ich kompetencji do:
1) organizowania na terenie sołectwa imprez,
wystaw, koncertów, konkursów w ramach ogólnie
obowiązujących przepisów;
2)
dysponowanie
przychodami
sołectwa
pochodzącymi
z
wpływów
pochodzących
z działalności określonej w pkt. 1.”
§ 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28.1. Środkami finansowymi sołectwa są:
1) udział w budżecie gminy;
2) przychody własne sołectwa pochodzące
z wpływów z działalności określonej w § 27;
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.
2. Dochody ze składników mienia gminnego
przekazanego sołectwu do korzystania winny być
przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.”
§ 29 otrzymuje brzmienie:

Poz. 1058,1059

„§ 29.1. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu
środków finansowych na podstawie rocznego planu
finansowo-rzeczowego uchwalonego do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wnioski o dofinansowanie ze środków
finansowych sołectwa składa się na piśmie do
sołtysa wsi do dnia 30 lipca roku poprzedzającego
rok budżetowy.
3. Przyjęty przez zebranie wiejskie plan finansoworzeczowy przekazuje się wójtowi gminy w formie
wniosku o realizację przedsięwzięć do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.”
10) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada sołtys i rada sołecka.”.
11) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. Rada gminy przekazuje do korzystania
sołectwu mienie jak w uchwale Nr XXVIII/200/10
Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia
2010 roku”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński

1058

1059
1059

UCHWAŁA Nr XXVIII/213/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Kolno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami: 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;
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) Rada Gminy Chełmno
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/56/03 Rady
Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kolno

(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2003 roku, Nr 87, poz. 1277)
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 5:
a) ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) korzystania z mienia przekazanego
sołectwu”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich
istotnych dla interesów mieszkańców sprawach,
a w szczególności projektów rozstrzygnięć
organów gminy w części dotyczącej sołectwa.”
2) W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów
wymienionych w ust. 1, powinno być zwoływane
najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.”
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3) W § 9 ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wybór i odwołanie rady sołeckiej oraz
poszczególnych jej członków;”
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zapoznawanie się z rocznym sprawozdaniem
z pracy sołtysa i rady sołeckiej;”
c) uchyla się pkt 6.
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podejmowanie decyzji w zakresie
zarządzania i korzystania z powierzonego
mienia.”
e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wnioskowanie w sprawach ogólnych potrzeb
mieszkańców.”
4) W § 21 ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonanie uchwał organów gminy, zebrania
wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do
sołectwa.”
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) gospodarowanie mieniem przekazanym do
korzystania na zasadach określonych w uchwale
rady gminy dotyczącej przekazania mienia.”
5) W § 22:
a) ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sporządzanie na piśmie rocznych sprawozdań
z działalności sołtysa i rady sołeckiej
i przedstawianie ich na zebraniu wiejskim na
którym uchwalany jest roczny plan budżetu
sołectwa;”
b) ust. 1 uchyla się pkt. 9;
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 14 sierpnia
roku poprzedzającego rok budżetowy.”
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 3
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 30 marca roku
budżetowego oraz zostają wywieszone na tablicy
ogłoszeń sołectwa.”
6) § 25 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku
o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420)
sołectwo prowadzi działalność finansową w ramach
budżetu gminy.”
7) § 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Rada gminy upoważnia organy sołectwa
według ich kompetencji do:
1) organizowania na terenie sołectwa imprez,
wystaw, koncertów, konkursów w ramach ogólnie
obowiązujących przepisów;
1059
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2)
dysponowanie
przychodami
sołectwa
pochodzącymi
z
wpływów
pochodzących
z działalności określonej w pkt. 1.”
§ 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28.1. Środkami finansowymi sołectwa są:
1) udział w budżecie gminy;
2) przychody własne sołectwa pochodzące
z wpływów z działalności określonej w § 27;
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.
2. Dochody ze składników mienia gminnego
przekazanego sołectwu do korzystania winny być
przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.”
§ 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29.1. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu
środków finansowych na podstawie rocznego planu
finansowo-rzeczowego uchwalonego do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wnioski o dofinansowanie ze środków
finansowych sołectwa składa się na piśmie do
sołtysa wsi do dnia 30 lipca roku poprzedzającego
rok budżetowy.
3. Przyjęty przez zebranie wiejskie plan finansoworzeczowy przekazuje się wójtowi gminy w formie
wniosku o realizację przedsięwzięć do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.”
§ 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada sołtys i rada sołecka.”.
§ 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. Rada gminy przekazuje do korzystania
sołectwu mienie jak w uchwale Nr XXVIII/200/10
Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010
roku”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński
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UCHWAŁA Nr XXVIII/214/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Klamry.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami: 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;
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) Rada Gminy Chełmno
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/57/03 Rady
Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klamry
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2003 roku, Nr 87, poz. 1278)
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 5:
a) ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) korzystania z mienia przekazanego
sołectwu”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich
istotnych dla interesów mieszkańców sprawach,
a w szczególności projektów rozstrzygnięć
organów gminy w części dotyczącej sołectwa.”
2) W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów
wymienionych w ust. 1, powinno być zwoływane
najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.”
3) W § 9 ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wybór i odwołanie rady sołeckiej oraz
poszczególnych jej członków;”
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zapoznawanie się z rocznym sprawozdaniem
z pracy sołtysa i rady sołeckiej;”
c) uchyla się pkt 6.
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podejmowanie decyzji w zakresie
zarządzania i korzystania z powierzonego
mienia.”
e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wnioskowanie w sprawach ogólnych potrzeb
mieszkańców.”
4) W § 21 ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonanie uchwał organów gminy, zebrania
wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do
sołectwa.”

5)

6)

7)

8)

9)

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) gospodarowanie mieniem przekazanym do
korzystania na zasadach określonych w uchwale
rady gminy dotyczącej przekazania mienia.”
W § 22:
a) ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sporządzanie na piśmie rocznych sprawozdań
z działalności sołtysa i rady sołeckiej
i przedstawianie ich na zebraniu wiejskim na
którym uchwalany jest roczny plan budżetu
sołectwa;”
b) ust. 1 uchyla się pkt. 9;
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 14 sierpnia
roku poprzedzającego rok budżetowy.”
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 3
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 30 marca roku
budżetowego oraz zostają wywieszone na tablicy
ogłoszeń sołectwa.”
§ 25 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku
o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420)
sołectwo prowadzi działalność finansową w ramach
budżetu gminy.”
§ 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Rada gminy upoważnia organy sołectwa
według ich kompetencji do:
1) organizowania na terenie sołectwa imprez,
wystaw, koncertów, konkursów w ramach ogólnie
obowiązujących przepisów;
2)
dysponowanie
przychodami
sołectwa
pochodzącymi
z
wpływów
pochodzących
z działalności określonej w pkt. 1.”
§ 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. 1. Środkami finansowymi sołectwa są:
1) udział w budżecie gminy;
2) przychody własne sołectwa pochodzące
z wpływów z działalności określonej w § 27;
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.
2. Dochody ze składników mienia gminnego
przekazanego sołectwu do korzystania winny być
przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.”
§ 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29.1. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu
środków finansowych na podstawie rocznego planu
finansowo-rzeczowego uchwalonego do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
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2. Wnioski o dofinansowanie ze środków
finansowych sołectwa składa się na piśmie do
sołtysa wsi do dnia 30 lipca roku poprzedzającego
rok budżetowy.
3. Przyjęty przez zebranie wiejskie plan finansoworzeczowy przekazuje się wójtowi gminy w formie
wniosku o realizację przedsięwzięć do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.”
10) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada sołtys i rada sołecka.”.
11) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. Rada gminy przekazuje do korzystania
sołectwu mienie jak w uchwale Nr XXVIII/200/10

Poz. 1060,1061

Rady Gminy
2010 roku”

Chełmno

z

dnia

22

kwietnia

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński

1060

1061
1061

UCHWAŁA Nr XXVIII/215/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Bieńkówka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami: 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;
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) Rada Gminy Chełmno
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/58/03 Rady
Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bieńkówka
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2003 roku, Nr 87, poz. 1279)
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 5:
a) ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) korzystania z mienia przekazanego
sołectwu”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich
istotnych dla interesów mieszkańców sprawach,
a w szczególności projektów rozstrzygnięć
organów gminy w części dotyczącej sołectwa.”
2) W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów
wymienionych w ust. 1, powinno być zwoływane
najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.”
3) W § 9 ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wybór i odwołanie rady sołeckiej oraz
poszczególnych jej członków;”
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zapoznawanie się z rocznym sprawozdaniem
z pracy sołtysa i rady sołeckiej;”
c) uchyla się pkt 6.
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podejmowanie decyzji w zakresie
zarządzania i korzystania z powierzonego
mienia.”
e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wnioskowanie w sprawach ogólnych potrzeb
mieszkańców.”
4) W § 21 ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonanie uchwał organów gminy, zebrania
wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do
sołectwa.”
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) gospodarowanie mieniem przekazanym do
korzystania
na
zasadach
określonych
w uchwale rady gminy dotyczącej przekazania
mienia.”
5) W § 22:
a) ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sporządzanie na piśmie rocznych sprawozdań
z działalności sołtysa i rady sołeckiej
i przedstawianie ich na zebraniu wiejskim na
którym uchwalany jest roczny plan budżetu
sołectwa;”
b) ust. 1 uchyla się pkt. 9;
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 14 sierpnia
roku poprzedzającego rok budżetowy.”
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
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„2a. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 3
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 30 marca roku
budżetowego oraz zostają wywieszone na tablicy
ogłoszeń sołectwa.”
§ 25 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku
o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420)
sołectwo prowadzi działalność finansową w ramach
budżetu gminy.”
§ 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Rada gminy upoważnia organy sołectwa
według ich kompetencji do:
1) organizowania na terenie sołectwa imprez,
wystaw, koncertów, konkursów w ramach ogólnie
obowiązujących przepisów;
2)
dysponowanie
przychodami
sołectwa
pochodzącymi
z
wpływów
pochodzących
z działalności określonej w pkt. 1.”
§ 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28.1. Środkami finansowymi sołectwa są:
1) udział w budżecie gminy;
2) przychody własne sołectwa pochodzące
z wpływów z działalności określonej w § 27;
3)
dobrowolne
wpłaty
osób
fizycznych
i prawnych.
2. Dochody ze składników mienia gminnego
przekazanego sołectwu do korzystania winny być
przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.”
§ 29 otrzymuje brzmienie:
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„§ 29.1. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu
środków finansowych na podstawie rocznego planu
finansowo-rzeczowego uchwalonego do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wnioski o dofinansowanie ze środków
finansowych sołectwa składa się na piśmie do
sołtysa wsi do dnia 30 lipca roku poprzedzającego
rok budżetowy.
3. Przyjęty przez zebranie wiejskie plan finansoworzeczowy przekazuje się wójtowi gminy w formie
wniosku o realizację przedsięwzięć do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.”
10) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada sołtys i rada sołecka.”.
11) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. Rada gminy przekazuje do korzystania
sołectwu mienie jak w uchwale Nr XXVIII/200/10
Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010
roku”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński
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UCHWAŁA Nr XXVIII/216/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectwa Wielkie Łunawy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami: 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;
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) Rada Gminy Chełmno
uchwala, co następuje:
§ 1.1. W załączniku Nr 1 do uchwały
Nr XXIX/253/06 Rady Gminy Chełmno z dnia
20 kwietnia 2006 roku w sprawie utworzenia Sołectwa

Wielkie Łunawy (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2006 roku,
Nr 104, poz. 1586) wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 5:
a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) korzystania z mienia przekazanego
sołectwu”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich
istotnych dla interesów mieszkańców sprawach,
a w szczególności projektów rozstrzygnięć
organów gminy w części dotyczącej sołectwa.”
2) W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów
wymienionych w ust. 1, powinno być zwoływane
najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.”
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3) W § 9 ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wybór i odwołanie rady sołeckiej oraz
poszczególnych jej członków;”
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zapoznawanie się z rocznym sprawozdaniem
z pracy sołtysa i rady sołeckiej;”
c) uchyla się pkt 6.
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podejmowanie decyzji w zakresie
zarządzania i korzystania z powierzonego
mienia.”
e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wnioskowanie w sprawach ogólnych potrzeb
mieszkańców.”
4) W § 21 ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonanie uchwał organów gminy, zebrania
wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do
sołectwa.”
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) gospodarowanie mieniem przekazanym do
korzystania
na
zasadach
określonych
w uchwale rady gminy dotyczącej przekazania
mienia.”
5) W § 22:
a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sporządzanie na piśmie rocznych sprawozdań
z działalności sołtysa i rady sołeckiej
i przedstawianie ich na zebraniu wiejskim na
którym uchwalany jest roczny plan budżetu
sołectwa;”
b) ust. 1 uchyla się pkt 9;
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 14 sierpnia
roku poprzedzającego rok budżetowy.”
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt 3
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 30 marca roku
budżetowego oraz zostają wywieszone na tablicy
ogłoszeń sołectwa.”
6) § 25 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku
o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420)
sołectwo prowadzi działalność finansową w ramach
budżetu gminy.”
7) § 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Rada gminy upoważnia organy sołectwa
według ich kompetencji do:
1) organizowania na terenie sołectwa imprez,
wystaw, koncertów, konkursów w ramach ogólnie
obowiązujących przepisów;
2)
dysponowanie
przychodami
sołectwa
pochodzącymi
z
wpływów
pochodzących
z działalności określonej w pkt. 1.”
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8) § 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28.1. Środkami finansowymi sołectwa są:
1) udział w budżecie gminy;
2) przychody własne sołectwa pochodzące
z wpływów z działalności określonej w § 27;
3)
dobrowolne
wpłaty
osób
fizycznych
i prawnych.
2. Dochody ze składników mienia gminnego
przekazanego sołectwu do korzystania winny być
przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.”
9) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29.1. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu
środków finansowych na podstawie rocznego planu
finansowo-rzeczowego uchwalonego do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wnioski o dofinansowanie ze środków
finansowych sołectwa składa się na piśmie do
sołtysa wsi do dnia 30 lipca roku poprzedzającego
rok budżetowy.
3. Przyjęty przez zebranie wiejskie plan finansoworzeczowy przekazuje się wójtowi gminy w formie
wniosku o realizację przedsięwzięć do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.”
10) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada sołtys i rada sołecka.”.
11) Po § 35 dodaje się § 35a, w brzmieniu:
„§ 35a. Rada gminy przekazuje do korzystania
sołectwu mienie jak w uchwale Nr XXVIII/200/10
Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010
roku.”
2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIX/253/06
Rady Gminy Chełmno z dnia 20 kwietnia 2006 roku
w sprawie utworzenia Sołectwa Wielkie Łunawy
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2006 roku, Nr 104, poz. 1586)
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 5:
a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) korzystania z mienia przekazanego
sołectwu”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich
istotnych dla interesów mieszkańców sprawach,
a w szczególności projektów rozstrzygnięć
organów gminy w części dotyczącej sołectwa.”
2) W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów
wymienionych w ust. 1, powinno być zwoływane
najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.”
3) W § 9 ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wybór i odwołanie rady sołeckiej oraz
poszczególnych jej członków;”
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zapoznawanie się z rocznym sprawozdaniem
z pracy sołtysa i rady sołeckiej;”
c) uchyla się pkt 6.
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d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podejmowanie decyzji w zakresie
zarządzania i korzystania z powierzonego
mienia.”
e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wnioskowanie w sprawach ogólnych potrzeb
mieszkańców.”
W § 21 ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonanie uchwał organów gminy, zebrania
wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do
sołectwa.”
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) gospodarowanie mieniem przekazanym do
korzystania
na
zasadach
określonych
w uchwale rady gminy dotyczącej przekazania
mienia.”
W § 22:
a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sporządzanie na piśmie rocznych sprawozdań
z działalności sołtysa i rady sołeckiej
i przedstawianie ich na zebraniu wiejskim na
którym uchwalany jest roczny plan budżetu
sołectwa;”
b) ust. 1 uchyla się pkt 9;
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 14 sierpnia
roku poprzedzającego rok budżetowy.”
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt 3
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 30 marca roku
budżetowego oraz zostają wywieszone na tablicy
ogłoszeń sołectwa.”
§ 25 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku
o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420)
sołectwo prowadzi działalność finansową w ramach
budżetu gminy.”
§ 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Rada gminy upoważnia organy sołectwa
według ich kompetencji do:
1) organizowania na terenie sołectwa imprez,
wystaw, koncertów, konkursów w ramach ogólnie
obowiązujących przepisów;
2)
dysponowanie
przychodami
sołectwa
pochodzącymi
z
wpływów
pochodzących
z działalności określonej w pkt. 1.”
§ 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28.1. Środkami finansowymi sołectwa są:
1) udział w budżecie gminy;
2) przychody własne sołectwa pochodzące
z wpływów z działalności określonej w § 27;
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3)
dobrowolne
wpłaty
osób
fizycznych
i prawnych.
2. Dochody ze składników mienia gminnego
przekazanego sołectwu do korzystania winny być
przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.”
9) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. 1. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu
środków finansowych na podstawie rocznego planu
finansowo-rzeczowego uchwalonego do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wnioski o dofinansowanie ze środków
finansowych sołectwa składa się na piśmie do
sołtysa wsi do dnia 30 lipca roku poprzedzającego
rok budżetowy.
3. Przyjęty przez zebranie wiejskie plan finansoworzeczowy przekazuje się wójtowi gminy w formie
wniosku o realizację przedsięwzięć do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.”
10) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada sołtys i rada sołecka.”.
11) po § 35 dodaje się § 35a, w brzmieniu:
„Rada gminy przekazuje do korzystania sołectwu
mienie jak w uchwale Nr XXVIII/200/10 Rady
Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010 roku.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński
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UCHWAŁA Nr XXVIII/217/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Dobra.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami: 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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;
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) Rada Gminy Chełmno
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/42/03 Rady
Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Dobra
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2003 roku, Nr 87, poz. 1263)
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 5:
a) ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) korzystania z mienia przekazanego
sołectwu”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich
istotnych dla interesów mieszkańców sprawach,
a w szczególności projektów rozstrzygnięć
organów gminy w części dotyczącej sołectwa.”
2) W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów
wymienionych w ust. 1, powinno być zwoływane
najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.”
3) W § 9 ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wybór i odwołanie rady sołeckiej oraz
poszczególnych jej członków;”
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zapoznawanie się z rocznym sprawozdaniem
z pracy sołtysa i rady sołeckiej;”
c) uchyla się pkt 6.
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podejmowanie decyzji w zakresie
zarządzania i korzystania z powierzonego
mienia.”
e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wnioskowanie w sprawach ogólnych potrzeb
mieszkańców.”
4) W § 21 ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonanie uchwał organów gminy, zebrania
wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do
sołectwa.”

5)

6)

7)

8)

9)

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) gospodarowanie mieniem przekazanym do
korzystania na zasadach określonych w uchwale
rady gminy dotyczącej przekazania mienia.”
W § 22:
a) ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sporządzanie na piśmie rocznych sprawozdań
z działalności sołtysa i rady sołeckiej
i przedstawianie ich na zebraniu wiejskim na
którym uchwalany jest roczny plan budżetu
sołectwa;”
b) ust. 1 uchyla się pkt. 9;
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 14 sierpnia
roku poprzedzającego rok budżetowy.”
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 3
opracowywane są na posiedzeniu rady sołeckiej
i przedkładane wójtowi gminy do 30 marca roku
budżetowego oraz zostają wywieszone na tablicy
ogłoszeń sołectwa.”
§ 25 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 1
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku
o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420)
sołectwo prowadzi działalność finansową w ramach
budżetu gminy.”
§ 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Rada gminy upoważnia organy sołectwa
według ich kompetencji do:
1) organizowania na terenie sołectwa imprez,
wystaw, koncertów, konkursów w ramach ogólnie
obowiązujących przepisów;
2)
dysponowanie
przychodami
sołectwa
pochodzącymi
z
wpływów
pochodzących
z działalności określonej w pkt. 1.”
§ 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28.1. Środkami finansowymi sołectwa są:
1) udział w budżecie gminy;
2) przychody własne sołectwa pochodzące
z wpływów z działalności określonej w § 27;
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.
2. Dochody ze składników mienia gminnego
przekazanego sołectwu do korzystania winny być
przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.”
§ 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29.1. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu
środków finansowych na podstawie rocznego planu
finansowo-rzeczowego uchwalonego do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
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2. Wnioski o dofinansowanie ze środków
finansowych sołectwa składa się na piśmie do
sołtysa wsi do dnia 30 lipca roku poprzedzającego
rok budżetowy.
3. Przyjęty przez zebranie wiejskie plan finansoworzeczowy przekazuje się wójtowi gminy w formie
wniosku o realizację przedsięwzięć do dnia
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.”
10) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada sołtys i rada sołecka.”.
11) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. Rada gminy przekazuje do korzystania
sołectwu mienie jak w uchwale Nr XXVIII/200/10

Poz. 1063,1064

Rady Gminy
2010 roku”

Chełmno

z

dnia

22

kwietnia

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński

1063

1064
1064

UCHWAŁA Nr XXVIII/226/10
RADY GMINY CHEŁMNO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie podziału Gminy Chełmno na stałe obwody 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 Dz.U. 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 159, poz.1127 i Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, 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 1652..), na
wniosek Wójta Gminy Chełmno uchwala się, co
następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Chełmno na
stałe obwody głosowania, ustalając ich numery
i granice, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr 11/XI/98 Zarządu
Gminy Chełmno z dnia 19 sierpnia 1998 w sprawie
utworzenia obwodów głosowania w wyborach do rad
gmin. (Dz.Urz.Woj.Toruńskiego Nr 29, poz. 212).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwałę
przekazuje
się
niezwłocznie
Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskiemu
oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Krzywdziński
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII/226/10
Rady Gminy Chełmno
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania
(miejscowości)

1

Borówno, Bieńkówka, Kałdus,
Osnowo, Różnowo, Starogród,
Starogród Dolny

2

Górne Wymiary, Kolno, Nowe
Dobra, Ostrów Świecki

3

Dolne Wymiary, Dorposz
Chełmiński, Łęg, Podwiesk

4

Klamry, Małe Łunawy, Nowawieś
Chełmińska, Wielkie Łunawy

1064

1065
1065

UCHWAŁA Nr XLV/296/10
RADY MIEJSKIEJ w WĄBRZEŹNIE
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowym Szpitalu
w Wąbrzeźnie dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Na podstawie art. 22 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia
27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47, poz. 5442
z późn. zm. 1) na wniosek Burmistrza Wąbrzeźna
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Tworzy się obwód głosowania Nr 8
w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 27,
gdzie również mieścić się będzie siedziba obwodowej
komisji wyborczej.
2. Obwód Nr 8 utworzony jest dla wyborców
przebywających w szpitalu w dniu wyborów.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Wąbrzeźna.

powierza

§ 3. Uchwałę
przekazuje
się
Kujawsko-Pomorskiemu
oraz
Wyborczemu w Toruniu.

się

Wojewodzie
Komisarzowi

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Markiewicz
1065

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.
Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219,
z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r.
Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 196, poz. 1218,
z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651
i 1652.
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UCHWAŁA Nr XLVIII/361/10
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia w NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" Sp. z o.o. w Szubinie dodatkowego obwodu
głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Szubinie oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.
2. Obwieszczenie o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych podlega ogłoszeniu na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Szubinie oraz na tablicach
ogłoszeń w gminie i mieście Szubinie.

Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia
27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47,
poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 160,
poz. 1346, z 2006 r. Nr 218, poz.1592, z 2007 r. Nr 112,
poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz.1056 i Nr 196,
poz. 1218, oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202,
poz.1547 i Nr 213, poz. 1651 i 1652) na wniosek
Burmistrza Szubina, uchwala się, co następuje:

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 1. Utworzyć
w
wyborach
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
20 czerwca 2010 r., dodatkowy obwód głosowania nr 16
w NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" Sp. z o.o.
w Szubinie przy ul. Ogrodowej 9.

Przewodniczący Rady
Marek Domżała

§ 2. Uchwała podlega przesłaniu Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskiemu
oraz
Komisarzowi
Wyborczemu w Bydgoszczy.
1066

1067
1067

ZARZĄDZENIE Nr 13/10
WÓJTA GMINY ROGOWO
z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
Na podstawie art. 121 pkt. 6 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Rogowie
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za
2009 rok wraz z częścią opisową w następujących
wysokościach :

Treść
DOCHODY
w tym:
- dochody własne
- subwencje
- dotacje
- środki UE
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji
- dotacje funduszy celowych
- wpływy z tyt. pomocy finansow. udzielanej między j.s.t.
WYDATKI
w tym:
- inwestycyjne

Plan
19.573.922,00

Wykonanie
19.207.479,82

%
98,1

5.590.008,00
9.122.136,00
3.351.902,00
489.037,00
47.200,00
450.000,00
523.639,00
21.757.950,00

5.523.413,01
9.122.136,00
3.345.153,28
448.527,53
47.200,00
450.000,00
271.050,00
19.918.239,38

98,8
100,0
99,0
91,0
100,0
100,0
51,8
91,5

4.793.196,00

4.138.170,61

86,3

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 88

– 5235 –

I. DEFICYT w wysokości 2.184.028 zł - został
pokryty zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW 75.816 zł wolne środki z 2008 roku jako nadwyżki środków
pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu 2.108.212 zł.

Poz. 1067,1068

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

II. ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2009 roku
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą:
417.479 zł.
§ 2. Przesłać sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu gminy za 2009 rok do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy.
1067

1068
1068

ZARZĄDZENIE Nr 0152-14/2010
BURMISTRZA MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wąbrzeźno za rok 2009
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1),
art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.2) w związku z art. 121 ust. 6
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.

1) dochody budżetu miasta w wysokości
w tym:
- dotacje na zadania zlecone administracji rządowej
2) wydatki budżetu miasta w wysokości
w tym:
- zadania zlecone administracji rządowej
- wydatki majątkowe
3) deficyt budżetowy
4) przychody budżetowe w wysokości
w tym:
- kredyt bankowy
- kredyt bankowy
- przychody z innych rozliczeń
- pożyczki z WFOŚiGW
5) rozchody budżetowe w wysokości
w tym:
- spłata kredytu
- spłata pożyczki w WFOŚiGW
- spłata kredytu na art. 5ust. 3

Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706) zarządzam, co
następuje:
§ 1. Wykonanie budżetu miasta Wąbrzeźno za
2009 r. zgodnie z załącznikiem przyjmuje się
w następującej wysokości:

Plan
na 31.12.2009 r.

Wykonanie
na 31.12.2009 r.

Wykonanie
%

38.557.949,00

37.578.031,04

97,46%

5.663.476,00
42.702.202,00

5.660.543,42
40.011.027,21

99,45%
93,70%

5.663.476,00
8.552.204,00
4.144.253,00
6.101,567,00

5.660.543,42
8.086.184,48
2.432.996,17
4.397.708,86

99,45%
94,55%
58,70%
72,07%

3.324.473,00
1.703.860,00
253.454,00
819.780,00
1.957.314,00

3.324.473,00
0,00
253.455,86
819.780,00
1.957.313,71

100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
99,99%

1.683.314,00
127.300,00
146.700,00

1.683.313,71
127.300,00
146.700,00

100,00%
100,00%
100,00%
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Burmistrz
Bogdan Koszuta
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r.
Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832,
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140,
poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62,
poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241
i Nr 161, poz. 1277.
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Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 pok. 28 oraz 139 w godzinach pracy Urzędu
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