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UCHWAŁA Nr XLIV/410/10
RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji indywidualnej,
usług turystycznych i zieleni działek nr 961, nr 962 i nr 976 w miejscowości Borki obręb geodezyjny Raciąż gm.
Tuchola.
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.:
z 2004 r. Dz.U. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Dz.U. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Dz.U. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635,
z 2007 r. Dz.U. Nr 127 poz. 880 i z 2008 r. Dz.U.
Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220
poz. 1413), stwierdzając zgodność z ustaleniami
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Tuchola”, uchwalonym uchwałą
Nr XLVIII/429/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia
29 września 2006 r., Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1. Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu rekreacji indywidualnej, usług
turystycznych i zieleni działek nr 961, nr 962 i nr 976
w miejscowości Borki obręb geodezyjny Raciąż gm.
Tuchola, w granicach określonych na załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały w skali 1:1000, zwany dalej
planem.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 2. Plan obejmuje działki nr 961, nr 962 i nr 976
w miejscowości Borki obręb geodezyjny Raciąż gm.
Tuchola, położone po obu stronach drogi gminnej
z Nadolnej Karczmy do Stobna.
§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny rekreacji indywidualnej, oznaczone na
rysunku planu literami RI;
2) teren usług turystycznych, oznaczony na rysunku
planu literami UT;
3) teren zieleni, oznaczony na rysunku planu literami
ZP;
4) teren zieleni i wód otwartych, oznaczony na rysunku
planu literami ZP, W;
5) teren leśny, oznaczony na rysunku planu literami
ZL;
6) teren leśny i przejścia pieszego, oznaczony na
rysunku planu literami ZL, KX;
7) teren przejścia pieszego niepublicznego, oznaczony
na rysunku planu literami KX;
8) teren infrastruktury technicznej - gazownictwa,
oznaczony na rysunku planu literą G;
9) teren drogi wewnętrznej niepublicznej dojazdowej,
oznaczony na rysunku planu literami KDWD;
10) teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczony na
rysunku planu literami KDD;

11) tereny dróg publicznych lokalnych, oznaczone na
rysunku planu literami KDL.
§ 4.1. Integralną częścią uchwały jest rysunek
planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
4. Do obowiązujących ustaleń planu należą
następujące oznaczenia graficzne:
1) granice uchwalenia planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie
użytkowania - ściśle określone,
3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) linie wymiarowe.
Rozdział 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu
określone w Rozdziale 2 uchwały;
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miejskiej;
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek
planu miejscowego na mapie sytuacyjnowysokościowej w skali 1:1000, stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
5) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy należy przez to rozumieć minimalną odległość
projektowanych budynków od linii rozgraniczającej
terenu przylegającej drogi lub osi gazociągu;
6) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony
na
rysunku
planu
miejscowego
liniami
rozgraniczającymi,
oznaczony
symbolem
składającym się z liczby wskazującej kolejny numer
terenu oraz liter określających rodzaj przeznaczenia
i sposób zagospodarowania terenu;
7) uciążliwości - należy przez to rozumieć
przekroczenie standardów jakości środowiska
określonych
w
obowiązujących
przepisach
odrębnych;
8) obiektach towarzyszących – należy przez to
rozumieć
budynki
z
pomieszczeniami
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pomocniczymi, technicznymi lub gospodarczymi,
niezbędnymi
do
funkcjonowania
budynku
realizującego podstawową funkcję terenu;
9) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
obowiązujące na dzień realizacji inwestycji
określonych niniejszą uchwałą.
§ 6.1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami
rozgraniczającymi:
1) tereny rekreacji indywidualnej, oznaczone na
rysunku planu symbolami 1 RI, 2 RI, 3 RI, 4 RI,
5 RI, 6 RI i 7 RI;
2) teren usług turystycznych, oznaczony na rysunku
planu symbolem 8 UT;
3) teren zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem
9 ZP;
4) teren zieleni i wód otwartych, oznaczony na rysunku
planu symbolem 10 ZP, W;
5) teren leśny, oznaczony na rysunku planu symbolem
11 ZL;
6) teren leśny i przejścia pieszego, oznaczony na
rysunku planu symbolem 12 ZL, KX;
7) teren przejścia pieszego niepublicznego, oznaczony
na rysunku planu symbolem 13 KX;
8) teren infrastruktury technicznej - gazownictwa,
oznaczony na rysunku planu symbolem 14 G;
9) teren drogi wewnętrznej niepublicznej dojazdowej,
oznaczony na rysunku planu symbolem 15 KDWD;
10) teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczony na
rysunku planu symbolem 16 KDD;
11) tereny dróg publicznych lokalnych, oznaczone na
rysunku planu symbolami 17 KDL, 18 KDL
i 19 KDL.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) na terenach 1 RI, 2 RI, 3 RI, 4 RI, 5 RI, 6 RI i 7 RI,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się:
a) zabudowę rekreacji indywidualnej – orientacyjne
obrysy projektowanych budynków z kolejnym
numerem działki wykreślono na rysunku planu;
b) na każdej wydzielonej działce lokalizację
1 budynku gospodarczego (względnie garażu)
lub gospodarczo-garażowego wolno stojącego,
o architekturze nawiązującej do architektury
budynku
rekreacji
indywidualnej
lub
dobudowanego do tego budynku, tworzącego
z nim jednolitą bryłę architektoniczną;
c) podział na działki budowlane, zgodnie
z orientacyjnymi liniami podziału wewnętrznego
terenów wykreślonymi na rysunku planu,
z tolerancją 5,0 m, lub łączenie działek w celu
realizacji potrzeb jednego inwestora;
d) przeznaczenie jednej lub kilku działek na
powiększenie terenu 8 UT, na których będą
obowiązywać
zasady
zagospodarowania
określone dla terenu 8 UT;
2) na terenach 1 RI, 2 RI, 3 RI, 4 RI, 5 RI, 6 RI i 7 RI,
o których mowa w ust.1 pkt 1:
a) zabudowa działki nie może przekroczyć 10% jej
powierzchni;

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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b) wprowadza się nakaz pozostawienia co najmniej
80% powierzchni działki biologicznie czynnej;
c) ustala się obowiązek zachowania odległości
projektowanych budynków
i
elementów
zagospodarowania działki od lasu zgodnie
z przepisami odrębnymi;
na terenie 8 UT, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
dopuszcza się:
a) zabudowę usługową wraz z urządzeniami
i obiektami towarzyszącymi, realizującą usługi
określone w lit. c;
b) wprowadzenie funkcji mieszkaniowej do
budynku usługowego;
c) usługi hotelarskie, gastronomiczne, handlowe
oraz
inne
towarzyszące,
związane
z wypoczynkiem i rekreacją, dla których nie jest
wymagane opracowanie raportu o oddziaływaniu
na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi
(ustawą Prawo ochrony środowiska);
d) wszelkie formy zagospodarowania terenu
związane ze sportem, wypoczynkiem i rekreacją
(np. boisko do gier, korty tenisowe itp.);
e) przeznaczenie terenu wyłącznie dla realizacji
potrzeb jednego inwestora;
na terenie 8 UT, o którym mowa w ust.1 pkt 2:
a) zabudowa terenu nie może przekroczyć 20%
jego powierzchni;
b) wprowadza się nakaz pozostawienia co najmniej
70% powierzchni terenu biologicznie czynnej;
na terenach 1 RI, 2 RI, 3 RI, 4 RI, 5 RI, 6 RI, 7 RI
i 8 UT, o których mowa w ust.1 pkt 1 i pkt 2,
dopuszcza się:
a) lokalizację
obiektów
małej
architektury
związanej z funkcją terenu;
b) realizację ogrodzeń o wysokich walorach
estetycznych i wyglądzie zharmonizowanym
z otoczeniem o wysokości max. 1,6 m;
na terenach 1 RI, 2 RI, 3 RI, 4 RI, 5 RI, 6 RI, 7 RI
i 8 UT, o których mowa w ust.1 pkt 1 i pkt 2,
wprowadza się zakaz:
a) lokalizowania
garaży
blaszanych
oraz
blaszanych
budynków
gospodarczych
i gospodarczo-garażowych,
b) budowy ogrodzeń pełnych i z przęseł
prefabrykowanych;
na terenach 9 ZP i 10 ZP, W, o których mowa
w ust.1 pkt 3 i pkt 4, dopuszcza się:
a) wprowadzenie
zieleni
niskiej,
średniej
i wysokiej;
b) budowę oświetlenia i elementów małej
architektury;
c) realizację niezbędnych sieci uzbrojenia terenu
i urządzeń infrastruktury technicznej;
d) wydzielenie działek geodezyjnych pod niezbędne
urządzenia infrastruktury technicznej;
dopuszcza się włączenie terenu 10 ZP, W, o którym
mowa w ust.1 pkt 4, w granice terenu 8 UT, pod
warunkiem zachowania jego przeznaczenia i zakazu
zabudowy kubaturowej;
grunty leśne w granicach terenów 11 ZL i 12 ZL,
KX, o których mowa w ust.1 pkt 5 i pkt 6,
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pozostawia się w dotychczasowym, leśnym
użytkowaniu.
3. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu kulturowego:
1) uwzględnić nakazy, zakazy i ograniczenia
wynikające z położenia terenu w granicach otuliny
Tucholskiego Parku Krajobrazowego, zawarte
w obowiązującym akcie prawnym dotyczącym jego
utworzenia;
2) należy wyznaczyć miejsca do czasowego
gromadzenia odpadów stałych z możliwością ich
łatwego wywozu na teren przeznaczony do ich
gromadzenia lub unieszkodliwiania wskazany przez
władze gminne - gospodarka odpadami musi być
zgodna z przepisami odrębnymi;
3) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowę wymagane jest w zależności od potrzeb,
uściślenie
warunków
geotechnicznych
i hydrologicznych podłoża, zgodnie z przepisami
odrębnymi;
4) budynki należy projektować w sposób zapewniający
harmonijne
wkomponowanie
w
krajobraz
i otaczającą zabudowę;
5) wprowadza się zakaz makroniwelacji terenu –
należy zachować naturalne ukształtowanie terenu
z dopuszczeniem prac niwelacyjnych związanych
z lokalizacją obiektu budowlanego;
6) zgodnie z decyzją o strefie ochronnej pośredniej
zewnętrznej ujęcia wody „Czyżkówko”:
a) zakazuje się gromadzenia ścieków, które
wskutek braku odpowiednich zabezpieczeń mogą
zanieczyszczać wody,
b) nakazuje się wykonywanie przeglądu, tj.
szczelności
szamb,
częstotliwości
ich
opróżniania i ustalenia miejsc ich wywozu.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekt
zabytkowy
prace
należy
wstrzymać,
a o zaistniałym fakcie powiadomić właściwe służby
ochrony zabytków.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: tereny drogi publicznej
dojazdowej 16 KDD oraz dróg publicznych lokalnych
17 KDL, 18 KDL i 19 KDL, stanowią przestrzeń
publiczną w granicach uchwalenia planu.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności
zabudowy:
1) ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie
zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
2) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości max.
II kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze
użytkowe - dopuszcza się ściankę kolankową
poddasza do 1,2 m) z możliwością podpiwniczenia,
o ile pozwolą na to warunki gruntowe;
3) budynki gospodarcze lub gospodarczo-garażowe
parterowe z dopuszczeniem poddasza użytkowego;
4) poziom posadowienia parteru budynków - max.
0,8 m powyżej średniej pierwotnej wysokości terenu
w obrysie rzutu budynku;
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5) wysokość budynków max. 10,5 m npt licząc od
rzędnej terenu przed głównym wejściem do budynku
do górnej krawędzi głównej kalenicy;
6) dachy wysokie o spadku połaci od 35O do 50O,
z głównymi połaciami w układzie dwuspadowym
o jednakowym kącie ich nachylenia, kryte dachówką
ceramiczną lub materiałami przypominającymi
wyglądem w/w pokrycie – w kolorach naturalnej
cegły, brązowym lub grafitowym.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych: nie ustala się.
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. c i pkt 7 lit. d.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:
1) na terenie 5 RI wyznacza się obszar o ograniczonej
przydatności
pod
zabudowę,
na
którym
posadowienie budynku powinno być bezwzględnie
poprzedzone badaniami geotechnicznymi gruntu;
2) z uwagi na przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia
DN 150 (6,3 MPa):
a) na terenach 6 RI i 7 RI odległość podstawowa
budynków od istniejącego gazociągu nie może
być mniejsza niż 20,0 m, a wszelkie zamierzenia
inwestycyjne
w
zakresie
budownictwa
naziemnego i podziemnego należy każdorazowo
uzgadniać z gestorem sieci;
b) na terenach 9 ZP i 19KDL wszelkie zamierzenia
inwestycyjne należy każdorazowo uzgadniać
z gestorem sieci;
c) na terenie 9 ZP elementy małej architektury oraz
nasadzenia trwałe, takie jak drzewa i krzewy
mogą być realizowane w odległości nie
mniejszej niż 3,0 m od osi gazociągu w obie
strony.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) ustala się linie rozgraniczające przejść pieszych:
a) na terenie 12 ZL, KX na odcinku pomiędzy
terenami 1 RI i 8 UT w pasie o szerokości 4,0 m,
b) 13 KX w pasie o szerokości 3,0 m;
2) ustala się linie rozgraniczające drogi wewnętrznej
niepublicznej dojazdowej 15 KDWD w pasie
o szerokości 8,0 m (jezdnia szerokości min. 5,0 m
oraz jednostronny chodnik szerokości min. 2,0 m),
zakończonej placem do zawracania o wymiarach
20,0 m x 20,0 m;
3) pas terenu o zmiennej szerokości, oznaczony na
rysunku planu symbolem 16 KDD, przeznacza się
docelowo na poszerzenie przylegającej drogi
publicznej dojazdowej;
4) pasy terenu o zmiennej szerokości, oznaczone na
rysunku planu symbolami 17 KDL, 18 KDL
i 19 KDL, przeznacza się docelowo na poszerzenie
przylegającej drogi publicznej lokalnej;
5) obsługa komunikacyjna z przylegających dróg
publicznych dojazdowych i lokalnych;
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6) w liniach rozgraniczających terenów przejścia
pieszego niepublicznego 13 KX, dróg dojazdowych
niepublicznej wewnętrznej 15 KDWD i publicznej
16 KDD oraz dróg publicznych lokalnych 17 KDL,
18 KDL i 19 KDL, dopuszcza się realizację sieci
uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury
technicznej;
7) na terenie 14 G:
a) nie należy prowadzić żadnej działalności
technicznej oraz sadzić drzew i krzewów,
b) wprowadza się zakaz realizacji obiektów
z zakresu małej architektury,
c) dopuszcza
się
układanie
infrastruktury
technicznej (np. drogi, rurociągi, linie
elektroenergetyczne
i
telekomunikacyjne)
prostopadle do sieci gazowej,
d) obowiązuje dostęp do terenu dla gestora sieci
gazowej w celu jego obsługi;
8) na każdej działce należy przewidzieć co najmniej
1 miejsce postojowe lub garaż dla samochodów
użytkowników stałych i 2 miejsca postojowe dla
samochodów
użytkowników
przebywających
okresowo, a w przypadku działalności usługowej na
terenie 8 UT, w ilości niezbędnej dla profilu
prowadzonej działalności, w tym dla usługobiorców;
9) zaopatrzenie w wodę z rozbudowanej gminnej sieci
wodociągowej;
10) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych
bezpośrednio do gruntu w granicach działki lub do
odbiornika;
11) odprowadzenie ścieków docelowo do gminnego
systemu kanalizacji sanitarnej, zaś w okresie
przejściowym do szczelnych bezodpływowych
zbiorników z udokumentowanym wywozem lub do
własnej oczyszczalni z uwzględnieniem ust. 3 pkt 6;
12) zaopatrzenie w energię elektryczną z linii
kablowych niskiego napięcia wyprowadzonych
z projektowanej stacji transformatorowej słupowej:
a) lokalizacja stacji w południowej części terenu
w granicach uchwalenia planu, w liniach
rozgraniczających drogi publicznej,
b) dopuszcza się lokalizację stacji w drodze
wewnętrznej
oraz
realizację
uzbrojenia
elektroenergetycznego w drodze 15KDWD pod
warunkiem wyprzedzającego uregulowania
spraw formalno-prawnych dla postawienia stacji,
ułożenia i eksploatacji sieci na zasadach
określonych w przepisach odrębnych,
c) zasilanie stacji z linii głównej średniego napięcia
przebiegającej poza granicami uchwalenia planu;
13) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem źródeł
własnych – wskazane stosowanie ekologicznych
źródeł ciepła (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).
11. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:
nie ustala się.
12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
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w przypadku zbywania nieruchomości ustala się stawkę
w wysokości 30%.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 7. Wykonanie
Burmistrzowi Tucholi.

uchwały

powierza

się

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi
w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Paweł Cieślewicz
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/410/10
Burmistrza Tucholi
z dnia 26 marca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/410/10
Burmistrza Tucholi
z dnia 26 marca 2010 r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu rekreacji indywidualnej,
usług tury- stycznych i zieleni działek nr 961, nr 962
i nr 976 we wsi Borki obręb geodezyjny Raciąż gm.
Tuchola.
W okresie wyłożenia projektu miejscowego planu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do
publicznego wglądu w dniach od 21 stycznia 2010 r. do
18 lutego 2010 r. oraz w terminie 14 dni po tym okresie,
tj. do dnia 04 marca 2010 r., nie wniesiono żadnych
uwag.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIV/410/10
Burmistrza Tucholi
z dnia 26 marca 2010 r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu re-kreacji
indywidualnej, usług tury- stycznych i zieleni działek
nr 961, nr 962 i nr 976 we wsi Borki obręb
geodezyjny Raciąż gm. Tuchola.
Realizacja zamierzeń określonych w projekcie
miejscowego planu nie wymaga ponoszenia kosztów
z budżetu gminy na wykonanie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które są zadaniami własnymi
gminy.
1170
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/231/10
RADY GMINY ROGOWO
z dnia 29 marca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Rogowo.
Na podstawie art. 5a 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) uchwala się, co
następuje :
§ 1. W uchwale Nr XXII/161/05 Rady Gminy
w Rogowie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Gminy Rogowo (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 62,
poz. 1185) wprowadza się następujące zmiany :

1) § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4.1. Konsultacje zarządza:
1) Rada Gminy w przypadku, gdy wymóg
konsultacji wynika z przepisów ustawy;
2) Wójt Gminy w innych sprawach ważnych dla
gminy:
a) z inicjatywy własnej,
b) na wniosek Rady Gminy Rogowo,
c) na wniosek mieszkańców gminy.
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2. Grupa mieszkańców gminy może wystąpić do
Wójta
Gminy
Rogowo
z
wnioskiem
o przeprowadzenie konsultacji, który powinien
zawierać propozycje:
1) przedmiotu konsultacji;
2) terminu konsultacji;
3) zasięgu konsultacji;
4) uzasadnienie do wniosku.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien
uzyskać poparcie co najmniej 50 mieszkańców
gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy Rogowo.
4. Lista poparcia wniosku o przeprowadzenie
konsultacji powinna zawierać:
1) imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia;
2) numer identyfikacyjny PESEL;
3) podpis.
5. Grupę mieszkańców, o której mowa w ust. 2
reprezentują pierwsze trzy osoby podpisane na liście
poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji.
6.
Wnioski
niekompletne
nie
podlegają
rozstrzygnięciu."
2) § 6 otrzymuje brzmienie :
"§ 6. Zebranie w celu przeprowadzenia konsultacji
zwołuje Wójt Gminy ."
3) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 7.1. Ogłoszenie o zebraniu, o którym mowa w § 6
powinno być dokonane w formie obwieszczenia
Wójta Gminy Rogowo, podanego do wiadomości na
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co najmniej 7 dni przed terminem jego zwołania
poprzez:
1) umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Rogowo oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem
http://rogowo.bip.net.pl/;
2) umieszczenie obwieszczenia na tablicach
ogłoszeń w sołectwach objętych konsultacjami. "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rogowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Kawka
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, oz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 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 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz.142 i 146.
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/236/10
RADY GMINY ROGOWO
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18 ust. 2
pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.2) uchwala się, co
następuje :
§ 1. Określa się sposób konsultacji z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.), projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, a w szczególności
programów współpracy, zwanych dalej „organizacjami
pożytku publicznego”.

§ 2. Prawo udziału w konsultacjach mają
organizacje pożytku publicznego, mające swoją siedzibę
na terenie gminy Rogowo.
§ 3.1. Konsultacje zarządza Wójt Gminy Rogowo,
określając:
1) przedmiot konsultacji;
2) formę konsultacji;
3) termin konsultacji;
4) miejsce konsultacji.
2. Informację o zarządzeniu konsultacji w formie
komunikatu oraz projekt aktu prawa miejscowego
będącego przedmiotem konsultacji, zamieszcza się na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
http://rogowo.bip.net.pl. oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Rogowo.
§ 4. Konsultacje mogą być
w jednej z niżej wskazanych form :
1) spotkania;

przeprowadzone
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2) wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do
projektów, na formularzu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 5.1. Spotkanie na co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem, zwołuje pisemnie Wójt Gminy
Rogowo. Do zaproszenia załącza się porządek spotkania
oraz projekt aktu będącego przedmiotem konsultacji.
2. Obradom konsultacji przewodniczy Wójt lub
osoba przez niego upoważniona.
3. Ustalenia poczynione na spotkaniu, musza być
odnotowane w protokole ze spotkania.
4. Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący
konsultacji.
5. Kopie protokołu przekazuje się w ciągu 3 dni
podmiotom, które brały udział w spotkaniu.
6. Biorący udział w konsultacjach mogą wnieść na
piśmie uwagi do protokółu w ciągu 7 dni od daty jego
otrzymania.

Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Kawka
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, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162,
poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974,
Nr 173,poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz.U. Nr 28,
poz. 142 i 146.
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135,
z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462,
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209,
poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

§ 6. W przypadku konsultacji, prowadzonych
w formie o której mowa w § 3 pkt 2, Wójt Gminy
przesyła zainteresowanym organizacjom pożytku
publicznego formularz wraz z projektem aktu prawa
miejscowego, wyznaczając termin złożenia opinii
i uwag.
1172

1173
1173

UCHWAŁA Nr VIII/21/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLI/313/10 Rady Miejskiej w Aleksandrowie
Kujawskim z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 12
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w Bydgoszczy w składzie: Przewodniczący: 1. Tadeusz
Dobek Członkowie: 2. Włodzimierz Bartkowiak
3. Lidia Dudek 4. Włodzimierz Górzyński 5. Andrzej
Graczyk 6. Daniel Jurewicz 7. Elżbieta Osińska
8. Aleksandra Ostrowska 9. Halina Paszkowska
10. Robert Pawlicki 11. Jan Sieklucki 12. Halina
Strzelecka 13. Andrzej Tatkowski uchwala, co
następuje:
1. Stwierdza nieważność uchwały Nr XLI/313/2010
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia
28 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010
w części dotyczącej załącznika nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej – „Wydatki budżetowe”, dział 921 „Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109
„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” § 2480
z uwagi na to, iż podjęta ona została z naruszeniem
art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), poprzez
niewystarczające zabezpieczenie w budżecie Gminy
Miejskiej Aleksandrów Kujawski na 2010 rok środków
na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury.
2. Ustala się w załączniku nr 2 „Wydatki
budżetowe” do uchwały Nr XLI/313/10 Rady Miejskiej
w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie budżetu na rok 2010:
- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu) w § 4300 – zmniejszenie wydatków
o kwotę 30 000 zł,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska”,
rozdziale
90001
„Gospodarka
ściekowa i ochrona wód” w § 4010 – zmniejszenie
wydatków o kwotę 150 000 zł,
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki
kultury, świetlice i kluby” w § 2480 – zwiększenie
wydatków o kwotę 180 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
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3. Ustala się w załączniku nr 7 do uchwały
Nr XLI/313/10 Rady Miejskiej w Aleksandrowie
Kujawskim z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie
budżetu na rok 2010 dotację podmiotową dla
Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie
Kujawskim, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Uzasadnienie
Rada Miejska w Aleksandrowie Kujawskim podjęła
w dniu 28 stycznia 2010 roku uchwałę Nr XLI/313/10
w sprawie budżetu na rok 2010.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy na posiedzeniu w dniu 10 marca
2010 roku badając przedmiotową uchwałę zapoznało
się: z porządkiem obrad sesji budżetowej, protokołem
nr XLI/10 z sesji Rady Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego z dnia 28 stycznia 2010 roku, Statutem
Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, wysłuchało
wyjaśnień osób uczestniczących w posiedzeniu
Kolegium Izby, tj. Pana Andrzeja Cieśli – Burmistrza
Aleksandrowa Kujawskiego i Pana Eugeniusza Krawca
–
Wiceprzewodniczącego
Rady
Miejskiej
w Aleksandrowie Kujawskim oraz zapoznało się
z zastrzeżeniami jakie w stosunku do wspomnianej
uchwały złożyli:
- za pośrednictwem Pani Domiceli Kopaczewskiej
i Pana Tomasza Lenza – Posłów na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Platformy
Obywatelskiej Rady RP Miasta i Gminy
Aleksandrów Kujawski,
- Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski,
- Klub Radnych Rady Miejskiej w Aleksandrowie
Kujawskim „Porozumienie”,
- Pan Stefan Aleksiuk – Radny Rady Miejskiej
w Aleksandrowie Kujawskim,
- Pan Mariusz Trojanowski – Dyrektor Miejskiego
Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy uchwałą Nr VI/16/2010 z dnia 10 marca
2010 roku wszczęło postępowanie w sprawie uznania
przedmiotowej uchwały za nieważną. Kolegium Izby
stwierdziło, iż uchwała ta została podjęta z:
- naruszeniem § 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Gminy
Miejskiej Aleksandrów Kujawski, stanowiącego
załącznik do uchwały Nr IX/47/2003 Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 czerwca
2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Miejskiej Aleksandrów Kujawski (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 103, poz. 1488 z późn. zm.), poprzez
uniemożliwienie debaty nad wniesionymi w toku
sesji poprawkami do projektu uchwały budżetowej,
- naruszeniem art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 7
ust. 1 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), poprzez niezapewnienie
w budżecie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
na 2010 rok środków niezbędnych na realizację
zadań własnych gminy w zakresie kultury
i gospodarki komunalnej.
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Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w
Bydgoszczy
ustaliło
termin
usunięcia
nieprawidłowości do dnia 31 marca 2010 roku poprzez :
- zachowanie zasad procedowania nad projektem
uchwały, określonych w Statucie Gminy Miejskiej
Aleksandrów Kujawski,
- zabezpieczenie w budżecie miasta na 2010 rok
środków na zadania własne w zakresie kultury
i gospodarki komunalnej.
Rada Miejska w Aleksandrowie Kujawskim na sesji
w dniu 29 marca 2010 roku po debacie nad projektem
uchwały zmieniającej budżet miasta na 2010 rok –
z zachowaniem § 56 ust. 1 Statutu Gminy Miejskiej
Aleksandrów
Kujawski,
podjęła
uchwałę
Nr XLII/315/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok,
dokonując zmian ustaleń zawartych w uchwale
Nr XLI/313/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku
polegających na:
- ustaleniu planu wydatków budżetowych miasta na
2010 rok w wysokości 36 845 982 zł, tj. w kwocie
wyższej o 195 000 zł od uprzednio zawartej
w uchwale z dnia 28 stycznia 2010 r.,
- dokonaniu zmian w planie wydatków w dziale 700
„Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70095
„Pozostała działalność” w § 4270, poprzez
zwiększenie o kwotę 60 000 zł środków na remont
budynków komunalnych,
- dokonaniu zmian w planie wydatków w dziale 801
„Oświata i wychowanie”, rozdziale 80110
„Gimnazja” w § 6060, poprzez zwiększenie o kwotę
135 000 zł środków na budowę boiska
wielofunkcyjnego,
- zwiększeniu deficytu budżetowego z kwoty
5 514 982 zł do kwoty 5 709 982 zł,
- zmianie „Prognozy kwoty długu i spłaty na rok 2010
i lata następne”,
- ustaleniu limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek w kwocie 5 809 982 zł.
Rada Miejska w Aleksandrowie Kujawskim
w uchwale zmieniającej budżet miasta na 2010 rok
zabezpieczyła środki umożliwiające przeprowadzenie
remontów budynków komunalnych, wynikających
z
decyzji
Powiatowego
Inspektora
Nadzoru
Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim. Rada nie
dokonała natomiast żadnych zmian w zakresie
zwiększenia środków na obowiązkowe zadanie własne
gminy w zakresie kultury (nie usunęła nieprawidłowości
wskazanej uchwałą Nr VI/16/2010 Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia
10 marca 2010 roku, w tym zakresie).
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), Izba prowadząc
postępowanie nadzorcze w sprawie uznania uchwały
budżetowej organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego za nieważną w całości lub w części,
wskazuje nieprawidłowości oraz sposób i termin ich
usunięcia. Jeżeli organ właściwy w wyznaczonym
terminie nie usunie nieprawidłowości, Kolegium Izby
orzeka o nieważności uchwały w całości lub w części.
W przypadku stwierdzenia nieważności uchwały
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budżetowej w całości lub w części budżet lub jego część
dotkniętą nieważnością ustala Kolegium Izby.
Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki
budżetu jednostki samorządu terytorialnego są
przeznaczone na realizację zadań określonych
w odrębnych przepisach, a w szczególności na zadania
własne jednostek samorządu terytorialnego. Katalog
zadań własnych gminy wymieniony jest w art. 7 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Punkt 9
tego artykułu stanowi, że zadania własne obejmują
sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych
instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami. Według art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
29 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123
z późn. zm.), obowiązkowym zadaniem własnym każdej
jednostki samorządu terytorialnego jest prowadzenie
działalności kulturalnej. Przepis art. 12 tej ustawy
zobowiązuje organizatora do zapewnienia środków
niezbędnych do rozpoczęcia działalności, prowadzenia
działalności, a także utrzymania obiektu, w którym
działalność ta jest prowadzona. Rada Miasta
zmniejszając dotację dla instytucji kultury powinna
określić, w jakich dziedzinach działalność tę należy
ograniczyć. Od strony organizacyjnej odpowiednie
ukształtowanie zakresu aktywności instytucji kultury
zależy od jej organizatora, czyli w danym przypadku
Miasta Aleksandrów Kujawski. To organizator nadaje
instytucji kultury statut, który zgodnie z art. 13 ust. 2
pkt 2 i 6 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, zawiera zarówno zakres jej
działania, jak i postanowienia dotyczące prowadzenia
działalności instytucji kultury. Na podkreślenie
zasługuje też fakt, iż proces restrukturyzacji nie jest
procesem krótkotrwałym wymaga dokonania analiz
ekonomicznych,
zmiany
struktury
zatrudnienia
i systemu organizacyjnego.
Dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury
w Aleksandrowie Kujawskim została obniżona przez
organ stanowiący już w roku 2009 bez wcześniejszego
ograniczenia zakresu działalności statutowej tej
instytucji. W roku 2010 wystąpiła sytuacja analogiczna
do tej sprzed roku. Z zaproponowanej przez Burmistrza
w projekcie budżetu miasta na 2010 rok dotacji
podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury kwoty
700 000 zł Rada Miejska ustaliła dotację podmiotową
w kwocie 400 000 zł. Zastrzeżenie Kolegium budzi fakt,
iż w ślad za drastycznym ograniczeniem dotacji dla tej
instytucji, w odpowiednim czasie nie podjęto działań
zmierzających do zmiany zakresu jej działalności
statutowej. Sytuacja ta doprowadziła do powstania na
koniec 2009 roku w Miejskim Centrum Kultury
zobowiązań wymagalnych na kwotę ok. 200 000 zł.
(niewypłacone wynagrodzenia pracownikom, zaległe
składki ZUS, podatek dochodowy i zobowiązania
z tytułu dostawy towarów i usług). W tym stanie rzeczy
Kolegium Izby stwierdziło, iż zaplanowane przez Radę
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w budżecie gminy środki w formie dotacji podmiotowej
dla Miejskiego Centrum Kultury nie zabezpieczają
w pełni realizacji zadań własnych gminy w zakresie
kultury.
W związku z powyższym Kolegium Izby
postanowiło:
- zmniejszyć wydatki w dziale 750 „Administracja
publiczna”, rozdziale 75022 „Rady gmin” w § 4300
o kwotę 30 000 zł, które zarezerwowane były na
obsługę prawną Rady Miejskiej (protokół Nr XLI/10
z sesji Rady Miejskiej), mając na uwadze fakt, że
obsługa ta jest zabezpieczona przez Urząd Miasta.
- zmniejszyć wydatki w dziale 900 „Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 9001
„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w § 4010
o kwotę 150 000 zł,
- uzyskane środki po stronie wydatków w kwocie
łącznej 180 000 zł przeznaczyć na zwiększenie
dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum
Kultury w Aleksandrowie Kujawskim na realizację
zadań własnych gminy w zakresie kultury.
Zdaniem Kolegium Izby ww. zmiany w budżecie
Miasta Aleksandrów Kujawski na 2010 rok przyczynią
się do prawidłowej realizacji nałożonych przepisami
prawa obligatoryjnych zadań własnych gminy.
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy orzekło jak
w sentencji.
Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Bydgoszczy, za pośrednictwem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od
daty doręczenia.
Przewodniczący
Tadeusz Dobek
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr VIII/21/2010
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
Wydatki - zmiany do budżetu na 2010 rok
w złotych

Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

750

Stan na
dzień
29.03.2010 r.

Stan na
dzień
08.04.2010 r.

Zmiana

Ogółem

Ogółem

Ogółem

Administracja publiczna
75022

Rady gmin
4300

Zakup usług pozostałych

47 000

17 000

-30 000

4010

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
Wynagrodzenia osobowe

321 500

171 500

-150 000

400 000

580 000

180 000

36 845 982

36 845 982

0

900
9001

921
92109
2480

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
RAZEM

Załącznik nr 2
do Uchwały nr VIII/21/2010
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 8 kwietnia 2010 r.

1172

1173
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UCHWAŁA Nr XXXIII/184/10
RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania
§ 2. Uchwałę o utworzeniu obwodu głosowania
przesyła się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.

Na podstawie art. 22 ust. 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, 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, po. 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, Nr 213,
poz. 1652) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
20 czerwca 2010 roku tworzy się obwód
Nr 11 w Domu Pomocy Społecznej w
Kujawskim przy ul. Poznańskiej 98.

§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

się

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Prezydenta
na dzień
głosowania
Piotrkowie

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Siutkowski
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UCHWAŁA Nr XXIX/190/10
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1) oraz art. 14 ust. 5
w związku z art.6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z poźn. zm.2) uchwala się, co następuje:

1)
2)
3)

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/186/10 Rady Gminy
Dragacz z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego
w Górnej Grupie wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się opłaty miesięczne za świadczenia
opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne dla dzieci
przebywających w Przedszkolu Samorządowym
w Górnej Grupie, przekraczające zakres podstawy
programowej
wychowania
przedszkolnego
(określony
przez
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej), bez względu na frekwencję dziecka
w przedszkolu w danym miesiącu, w wysokości
1,08 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka
w placówce.
2.
Świadczenia
opiekuńczo-wychowawcze
i dydaktyczne dla dzieci przebywających
w Przedszkolu Samorządowym w Górnej Grupie
przekraczające zakres podstawy programowej

4)
5)

2)
3)

wychowania
przedszkolnego
obejmują
w szczególności:
gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój
umysłowy dziecka;
gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania
otaczającym światem;
zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia
dzieci;
gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
ruchowy dziecka;
zabawy
tematyczne,
wspomagające
rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka.
3. Wysokość opłat, o których mowa w ust.1, stanowi
częściowy koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych
i dydaktycznych obliczony z uwzględnieniem
wynagrodzeń
osobowych
pracowników
zatrudnionych przy ich przygotowaniu oraz
pochodnych od tych wynagrodzeń i wydatków
rzeczowych.”;
uchyla się § 2;
uchyla się § 6;
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28 poz. 142 i poz. 146.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167 poz. 1400, Nr 94,
poz. 788 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280
i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917
i Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56,
poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 Nr 44,
poz. 250 i Nr 54, poz. 320.

Przewodniczący Rady
Jerzy Domański
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008, Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
1174
1175

1176
1176

UCHWAŁA Nr XXIX/195/10
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Dragacz na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 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 ze zm.1) na wniosek Wójta Gminy Dragacz,
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 221/XXVI/2002 Rady Gminy
Dragacz z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału
Gminy Dragacz na okręgi wyborcze, ustalenia liczby
radnych
wybieranych
w
każdym
okręgu
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Nr 105, poz. 2174) dokonuje się
następujących zmian:
1. Liczba radnych wybieranych w okręgu
wyborczym Nr 3 otrzymuje brzmienie: „5”,
2. Liczba radnych wybieranych w okręgu
wyborczym Nr 4 otrzymuje brzmienie: „4”.
§ 2. Liczbę okręgów, ich granice i numery oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu zawiera
załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwałę
przekazuje
się
Kujawsko-Pomorskiemu
oraz
Wyborczemu w Bydgoszczy.

Wojewodzie
Komisarzowi

§ 5.§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwach.
Przewodniczący Rady
Jerzy Domański

1.Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 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 poz. 1652.
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/195/10
Rady Gminy Dragacz
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Nazwa
gminy

Liczba
mieszkańców
w gminie

Liczba
wybieranych
radnych

Jednolita norma
przedstawicielstwa
(poz.2: poz.3)

Nr okręgu
wyborczego

Liczba
mieszkańców
w okręgu
wyborczym

1

2

3

4

5

6

Dragacz

7093

15

1

1390

2

1462

3

2175

4

2066

472,8666

Granice okręgu
wyborczego

Liczba
mandatów
≈M
(poz.6 :
poz.4)

7

8

sołectwa:
BRATWIN;
MICHALE - część,
wieś MICHALE
OD NR 1
DO NR 124B;
WIELKIE
STWOLNO
sołectwa:
DRAGACZ,
MICHALE –
część, wieś
MICHALE OD NR
125 DO
NR 140;
WIELKI LUBIEŃ;
WIELKIE
ZAJĄCZKOWO
sołectwa: DOLNA
GRUPA;
FLETNOWO;
GÓRNA GRUPA;
MNISZEK - część,
wieś NOWE
MARZY
sołectwa: GRUPA;
GRUPA
OSIEDLE;
MNISZEK – część,
wieś MNISZEK

2,939
≈3

3,091
≈3

4,599
≈5

4,369
≈4

1176

1177
1177

UCHWAŁA Nr XL/198/2010
RADY GMINY JEZIORA WIELKIE
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271,
nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 173, poz. 1218 z 2008 r. nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, poz. 420 Nr 157,
poz. 1241 z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146 oraz na
podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 września
1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 2000 r., Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113,
poz. 994, 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, oraz z 2009 r. Ne 119, poz. 999, Nr 202,
poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652) po
rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 22 kwietnia 2010 r. Rada Gminy Jeziora Wielkie
uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się dodatkowy obwód głosowania
o numerze 4 dla wyborców przebywających w dniu
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
§ 2. Siedzibą obwodu jest Dom pomocy Społecznej
w Siemionkach.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Poz. 1177,1178

§ 5. Uchwałę
przekazuje
się
niezwłocznie
Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podana zostanie
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Skowron

1176

1177

1178
1178

UCHWAŁA Nr XXXI-172/2010
RADY MIASTA NIESZAWA
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta
Nieszawy, Rada Miejska Nieszawa uchwala, co
następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Zarządu Miasta
Nieszawa Nr 12/98 z dnia 3 września 1998 r. w sprawie
utworzenia obwodów głosowania oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych dokonuje się
aktualizacji opisu granic obwodu głosowania przez
wprowadzenie następujących zmian:
1. obwód głosowania Nr 1
1) dopisanie nazw utworzonych ulic
a) Warszawska
b) Toruńska
c) Kujawska
d) Plac Gen. Hallera
e) Józefa Spornego
f) Rejenta

§ 3. Siedzibę obwodowej komisji wyborczej
stanowi Dom Strażaka przy ulicy Sienkiewicza 13
w Nieszawie.
§ 4. Uchwałę
przekazuje
się
Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
we Włocławku.
§ 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaje do
publicznej wiadomości poprzez sposób zwyczajowo
przyjęty.
§ 6. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Nieszawy.

powierza

się

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Stalpiński

§ 2. Podział miasta na obwody głosowania, ich
granice i numery po wprowadzonych zmianach, określa
załącznik do uchwały.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXI-172/2010
Rady Miasta Nieszawa
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Granice obwodu głosowania
Numer
obwodu
1

1177

1178

Granice obwodu (ulice)
Bulwary 500-lecia, Browarna, Ciechocińska, Dymiec, Drzewna, Droga Gdańska,
Gęsiniec, Józefa Spornego, Krzywdów i Bieńków, Kościuszki, Klasztorna, Kilińskiego,
Kolonia Nieszawa, Kujawska, Laskowskiego, 3 Maja, Mickiewicza, Narutowicza,
Noakowskiego, Ogrodowa, Osiedlowa, Plac Kazimierza Jagiellończyka, Piekarska,
Przeskok, Plac Marszałka Piłsudskiego, Plac Gen. Hallera, Rejenta, Rybaki,
Sienkiewicza, Starościńska, Stodólna, Szkolna, Świętego Maksymiliana Kolbe,
Toruńska, Warszawska, Wąska, Zjazd, Zimna, Żabieniec

Liczba
wybieranych
radnych
15
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1179
1179

UCHWAŁA Nr XXXI-173/2010
RADY MIASTA NIESZAWA
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały o okręgach wyborczych
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta
Nieszawy Rada Miejska Nieszawa uchwala, co
następuje :
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVII-135/06
Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 8 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta dotyczącej
podziału na okręgi wyborcze, wprowadza się
następujące zmiany:
1) w części dotyczącej okręgu Nr 2 w kolumnie 3
określającej liczbę radnych wybieranych w okręgu –
cyfrę „3” zastępuje się cyfrą „4”
2) w części dotyczącej okręgu Nr 3 w kolumnie 3
określającej liczbę radnych wybieranych w okręgu –
cyfrę „3” zastępuje się cyfrą „2”

§ 3. Uchwałę
przekazuje
się
Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
we Włocławku.
§ 4. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaje do
publicznej wiadomości poprzez sposób zwyczajowo
przyjęty.
§ 5. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Nieszawy.

powierza

się

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Stalpiński

§ 2. Podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice
i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym
okręgu, po zmianach określonych w § 1, określa
załącznik do uchwały.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXI-173/2010
Rady Miasta Nieszawa
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Podział gminy na okręgi wyborcze

Nr okręgu

1178

Granice okręgu (ulice)

Liczba
wybieranych
radnych

1

ulice: Ciechocińska, Sienkiewicza, Drzewna, Lasowskiego, Pl. Gen. Hallera

3

2

ulice: Kolonia Nieszawa, Dymiec, Zjazd, Szkolna, Stodólna, Klasztorna, Św. M.
Kolbe, Ogrodowa, Kujawska, Toruńska, Warszawska,

4

3

ulice: Kościuszki, Osiedlowa, Mickiewicza, Przeskok, Rejenta

2

4

ulice: Żabieniec, 3 Maja, Wąska, Piekarska, Zimna, Noakowskiego,

4

5

ulica: Browarna, Pl. M. Piłsudskiego, Rybaki, Narutowicza, Gęsiniec, Bulwary
500-lecia, Kilińskiego, Droga Gdańska, Starościńska, Pl. K. Jagiellończyka,
Krzywdów i Bieńków, Józefa Spornego

2
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UCHWAŁA Nr XXXI-174/2010
RADY MIASTA NIESZAWA
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zm.) Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Statut Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Nieszawie stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV-173/04 Rady
Miejskiej Nieszawa z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Nieszawie oraz uchwała Nr X-69/07 Rady
Miejskiej Nieszawa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie

zmiany Statutu
w Nieszawie.

Miejskiej

Biblioteki

§ 3. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Nieszawa.

Publicznej

powierza

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Stalpiński

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXI-174/2010
Rady Miasta Nieszawa
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
STATUT
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.1. Miejska Biblioteka Publiczna, zwana dalej
„Biblioteką” jest miejską instytucją kultury, działającą
w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
2. Siedziba biblioteki mieści się w Nieszawie przy
ul. Sienkiewicza 10, a terenem działania obejmuje
miasto Nieszawa w woj. Kujawsko-Pomorskie.
§ 2.1. Prawną podstawą funkcjonowania Biblioteki
jest:
1) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn.zm.)
2) Ustawa z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn.
zm.)
3) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.)
4) Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz.U. Nr 12 poz. 136
z późn. zm.)
5) Niniejszy Statut.
2. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest
wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego
przez Miasto Nieszawa.

§ 3.1. Organizatorem Biblioteki jest gmina miejska
Nieszawa.
2. Bezpośredni nadzór administracyjno-finansowy
nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Nieszawa.
3. W zakresie realizacji zadań określonych
w art. 27 ust. 5 Ustawy o Bibliotekach, nadzór nad
działalnością merytoryczną Biblioteki sprawuje
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica
Kopernikańska w Toruniu.
§ 4. Biblioteka używa nagłówkowej pieczęci
podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem
siedziby oraz pieczęci okrągłej zawierającej w otoku
napis z nazwą biblioteki w pełnym brzmieniu.
Rozdział 2
CELE i ZADANIA BIBLIOTEKI
§ 5.1. Biblioteka jest główną Publiczną Biblioteką
Miasta Nieszawy
2. Biblioteka służy rozwojowi i zaspokajaniu
potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, kulturalnych
i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy
w upowszechnianiu wiedzy, nauki, kultury i promocji
na terenie miasta Nieszawy.
§ 6. Do podstawowych zadań biblioteki należy:
1) Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie
i ochrona materiałów bibliotecznych służących
rozwojowi czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb
informacyjnych,
edukacyjnych
i samokształceniowych.
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2) Gromadzenie i eksponowanie starodruków, różnego
rodzaju regionaliów i pamiątek związanych
z przeszłością Nieszawy.
3) Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie
na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie między
bibliotecznej.
4) Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie
materiałów bibliotecznych osobom chorym,
starszym i niepełnosprawnym.
5) Prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących
popularyzowaniu
sztuki,
nauki
oraz
upowszechnianiu i promocji dorobku kulturalnego
miasta.
6) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci,
instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijaniu
czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych
i kulturalnych czytelników miasta.
7) Prowadzenie
działalności
promocyjnej
i wydawniczej.
8) Popularyzacja książki i usług bibliotecznych
w środowisku.
9) Prowadzenie
działalności
informacyjnobibliograficznej.
10) Organizowanie wystaw i ekspozycji wydawnictw
lokalnych i miejscowych stacjonarnie i na zewnątrz
na terenie miasta.
11) Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
§ 7. Biblioteka w oparciu o odrębne przepisy może
prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą
w zakresie:
1) usług promocyjno-reklamowych,
2) usług poligraficznych,
3) wynajmu wideokaset,
4) kolportażu książek,
5) wynajmu lokalu,
6) sprzedaży wydawnictw lokalnych i własnych, kartek
pocztowych, map, folderów, informatorów, płyt CD
i DVD, gadżetów promocyjnych, turystycznych,
reklamowych itp
§ 8. Biblioteka może podejmować inne zadania dla
zaspokajania potrzeb czytelników, potrzeb promocji
miasta oraz realizacji krajowej polityki bibliotecznej.
Rozdział 3
ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA
§ 9.1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który
kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na
zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz
Miasta.
3. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
1) kierownictwo w zakresie działalności podstawowej
i administracyjnej.
2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz
nad majątkiem Biblioteki.
3) przedstawianie
właściwym
instytucjom
i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych,
sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

Poz. 1180

4) zatrudnianie pracowników na stanowiskach:
bibliotekarz, księgowy, pracownik gospodarczy.
5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów
i zarządzeń.
§ 10.1. Organizator sprawuje nad biblioteką nadzór
administracyjno-finansowy.
2. Nadzorowi temu podlega:
1) prawidłowość gospodarowania mieniem,
2) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji
pracy i spraw pracowniczych.
§ 11. Organizację wewnętrzną biblioteki określa
regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej
instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora.
§ 12. Przy bibliotece może działać rada biblioteczna
lub
inny
organ
o
charakterze
doradczym
i opiniodawczym.
Rozdział 4
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
§ 13.1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową
zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 3 ustawy
z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 r. Nr 13 poz. 123
z póź. zm.)
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest
roczny plan finansowy.
3. Biblioteka
jest
finansowana
z
dotacji
organizatora, a także dochodów własnych, darowizn,
dotacji celowej i innych źródeł dozwolonych prawem.
§ 14.1. Biblioteka
może
w
granicach
obowiązujących przepisów pobierać opłaty:
1) za
usługi
informacyjne,
bibliograficzne,
reprograficzne
oraz
wypożyczanie
między
biblioteczne,
2) za wypożyczenie materiałów audiowizualnych,
3) w formie kaucji za wypożyczane materiały
biblioteczne,
4) za nie zwracanie w terminie wypożyczonych
materiałów bibliotecznych
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie
materiałów bibliotecznych,
6) w granicach obowiązujących przepisów, pobierać
opłaty za różne usługi i wydawnictwa lokalne,
turystyczne i własne.
2. Wysokość opłat określa regulamin korzystania
z biblioteki nadawane przez Dyrektora Biblioteki
i uzgodniony z organizatorem.
§ 15.1. Biblioteka może prowadzić działalność
gospodarczą według zasad określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
biblioteki służy realizacji celów statutowych.
2. Działalność gospodarcza nie może kolidować
z realizacją zadań statutowych.
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§ 18. W przypadku zmian w aktach prawnych
określonych w ust. 2 organizator dokonuje zmian
w Statucie Biblioteki.

Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
Statutem mają zastosowanie akty wymienione
w postanowieniach ogólnych.

§ 19. Statut wchodzi w życie z dniem określonym
w uchwale Nr XXXI-174/2010 Rady Miejskiej
Nieszawa z dnia 27 kwietnia 2010 r. i z tym dniem traci
moc dotychczasowy Statut Biblioteki.

§ 17. Statut nadaje bibliotece organizator w formie
uchwały Rady Miejskiej w Nieszawie.
1180
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UCHWAŁA Nr XLVII/259/2010
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
§ 2. Uchwałę
przekazuję
się
Kujawsko-Pomorskiemu
oraz
Wyborczemu w Toruniu.

Na podstawie art 22 ust.3, 4 i 5 ustawy o wyborze
Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej
z
dnia
27 września 1990 r. (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 poz. 1652), na wniosek Burmistrza Miasta Chełmna
uchwala sie co, następuje:

Wojewodzie
Komisarzowi

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna.
§ 4. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 1. Na terenie Gminy Miasto Chełmno tworzy się
obwody głosowania:
- nr 16 w szpitalu z siedzibą w Samodzielnym
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Plac
Rydygiera 1.
- nr 17 w areszcie śledczym z siedzibą w Areszcie
Śledczym ul. 22 Stycznia 3a

powierza

się

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Piotrowski
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UCHWAŁA Nr XLVIII/266/2010
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 4 maja 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/303/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie
okręgów wyborczych.
Na podstawie art 92 ustawy z dnia 16 lipca Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547, z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102, poz. 1055,
Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz 1457,
z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146,
poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592,
z 2007 r. Nr 48, poz.327, nr 112, poz.766, z 2008 r.
Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213
poz. 1651 i 1652) na wniosek Burmistrza Miasta
Chełmna uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVI/303/2006
Rady Miasta Chełmna z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie okręgów wyborczych wprowadza się
następujące zmiany:
1) w części dotyczącej okręgu nr 1 w kolumnie 3
określającej liczbę wybieranyych radnych - cyfrę
„6” zastępuje się cyfrą „4”
2) w części dotyczącej okręgu nr 2 w kolumnie 3
określającej liczbę wybieranych radnych - cyfrę „5”
zastępuje się cyfrą „3”
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3) w części dotyczącej okręgu nr 3 w kolumnie 3
określającej liczbę wybieranych radnych - cyfrę „5”
zastępuje się cyfrą „4”
4) w części dotyczącej okręgu nr 4 w kolumnie 3
określającej liczbę wybieranych radnych - cyfrę „5”
zastępuje się cyfrą „4”

Poz. 1182,1183

publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna.
§ 4. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

uchwały

powierza

się

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 2. Uchwałę przekazuje się
Kujawsko-Pomorskiemu
oraz
Wyborczemu w Toruniu.

sie

Wojewodzie
Komisarzowi

Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Piotrowski

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaje do
118
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UCHWAŁA Nr XLVIII/268/2010
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 4 maja 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność
Gminy Miasta Chełmna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm., Dz.U z 2002 r. :
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U z 2003 r.:
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U z 2004 r.:
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U z 2005 r.:
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U z 2006 r.:
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U z 2007 r.:
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
Dz.U. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458,
z 2009 r.: Nr 52, poz. 420,z 2010 r.: Nr 157,
poz. 1241 art. 13 ust. 1, art. 25, art. 28, art. 37 ust. 1,
art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 zm: Dz.U z 2004 r.: Nr 281,
poz. 2782, Dz.U z 2005 r. : Nr 130, poz. 1087, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Dz.U z 2006 r.: Nr 104,
poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, Dz.U
z 2007 r. : Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, Dz.U
z 2008 r., Nr 59, poz.369, Nr 220, poz. 1412, Dz.U.
z 2009 r., Nr 19, poz. 100, nr 42, poz. 335 i poz. 340,
Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i poz. 1281, Nr 206,
poz. 1590, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta
Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami,
stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
zmienionej uchwałą nr V/25/2007 Rady Miasta
Chełmna z dnia 30 stycznia 2007 roku oraz uchwałą
nr XXII/135/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia
24 czerwca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 20 otrzymuje brzmienie:
1) Lokale w budynkach mieszkalnych, w których
dotychczas nie zbyto żadnego lokalu mieszkalnego
1182

1183

mogą być przeznaczone do sprzedaży pod
warunkiem ich jednoczesnego wykupu przez
wszystkich najemców z zastosowaniem bonifikaty
określonej w § 16 pkt 1 ppkt c.
2) Jeżeli na nieruchomości zlokalizowane są dwa lub
więcej budynki sprzedaż może objąć każdy z tych
budynków odrębnie pod warunkiem, że nastąpi na
rzecz wszystkich najemców z danego budynku oraz,
że złożą oni jednocześnie wnioski o wykup lokali.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Chełmna.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Piotrowski
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/270/10
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
poz. 559), wprowadza się następujące zmiany
w załączniku do uchwały:
1) w opisie granic okręgu wyborczego nr 9 dodaje się
następujące
ulice:
Kolejowa,
Wagonowa,
Towarowa, Za Torami;
2) w opisie granic okręgu wyborczego nr 10 dodaje sie
następujące ulice: Jana Brzechwy, Ignacego
Kraszewskiego, Elizy Orzeszkowej, Aleksandra
Fredry;
3) w opisie granic okręgu wyborczego nr 11 dodaje się
następujące ulice: Księdza biskupa Jana Chrapka,
Księdza Józefa Tischnera, Księdza Jerzego
Popiełuszki, Cukrownicza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)
oraz art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547,
z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159,
poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327
i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180,
poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652), na
wniosek Burmistrza Miasta Chełmży uchwala się, co
następuje:

§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Chełmży.

powierza

się

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaje do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Kalinowski

§ 1. W uchwale nr XLIII/327/02 Rady Miejskiej
Chełmży z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów
wyborczych (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 83, poz. 1725,
z 2007 r. Nr 111, poz. 1679 oraz z 2009 r. Nr 28,
1183
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/271/10
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Miasta Chełmży na obwody głosowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. 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. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)
oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055

i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146,
poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r.
Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r.
Nr 213, poz. 1651 i 1652), na wniosek Burmistrza
Miasta Chełmży uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLIII/328/02 Rady Miejskiej
Chełmży z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie podziału
gminy Miasta Chełmży na obwody głosowania
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 83, poz. 1726, z 2004 r.
Nr 22, poz. 263, z 2007 r. Nr 111, poz. 1680 oraz
z 2009 r. Nr 28, poz. 560), wprowadza się następujące
zmiany w załączniku do uchwały:

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 96

– 5508 –

1) w opisie granic obwodu głosowania nr 4 dodaje się
następujące
ulice:
Kolejowa,
Wagonowa,
Towarowa, Za Torami, Jana Brzechwy, Ignacego
Kraszewskiego, Elizy Orzeszkowej, Aleksandra
Fredry;
2) w opisie granic obwodu głosowania nr 5 dodaje się
następujące ulice: Księdza biskupa Jana Chrapka,
Księdza Józefa Tischnera, Księdza Jerzego
Popiełuszki, Cukrownicza.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Chełmży.

powierza

Poz. 1185,1186

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaje do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Kalinowski

się
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/272/10
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)
oraz art. 22 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r.
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
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 Miasta Chełmży uchwala się, co
następuje:
§ 1. Dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. na
terenie gminy miasta Chełmży tworzy się odrębny
obwód głosowania nr 7 w Szpitalu Powiatowym sp.
z o.o. w Chełmży z siedzibą obwodowej komisji
wyborczej w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o.
w Chełmży, ul. Szewska 23.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Chełmży.
1186

powierza

się

§ 3. Uchwałę o utworzeniu zamkniętego obwodu
głosowania przesyła się Wojewodzie KujawskoPomorskiemu
oraz
Komisarzowi
Wyborczemu
w Toruniu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Kalinowski
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Poz. 1187
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/273/10
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)
w związku z art. 7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r.
Nr 19 poz.115, Nr 23 poz. 136 i Nr 192 poz. 1381,
z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391 oraz
z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 227 poz. 1505, Nr 86
poz. 720 i Nr 168 poz. 1323), po zasięgnięciu opinii
Zarządu Powiatu Toruńskiego, uchwala się co
następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych na
terenie miasta Chełmży drogi wymienione w załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Chełmży.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Kalinowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/273/10
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Wykaz dróg, o które poszerzono sieć dróg gminnych na terenie miasta Chełmży
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Lp

nazwa ulicy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Słoneczna
Pogodna
Cicha
Fiołkowa
Hiacyntowa
Tulipanowa
Ogrodowa
Działkowa
Tęczowa
Jagodowa
Sosnowa
Ignacego Kraszewskiego
Aleksandra Fredry
Jana Brzechwy

długość w metrach
309,50
78,70
75,80
248,90
119,70
220,00
137,20
118,00
269,30
119,60
179,40
184,60
118,70
300,50
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UCHWAŁA Nr XLIII/287/10
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz
art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadający
Gminie, warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do
udzielania tych ulg.
§ 2.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym
należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny,
przypadające Gminie, na wniosek zobowiązanego,
mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana
lub rozkładana na raty, na zasadach określonych
w niniejszej uchwale.
2. Od należności, której termin zapłaty odroczono
lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa
w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez
organ przyznający ulgę.
§ 3.1. Organ,
na
wniosek
zobowiązanego
prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać
określonych w § 2 ust. 1 ulg w spłacie zobowiązań
należności
pieniężnych
mających
charakter
cywilnoprawny, przypadający Gminie, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na
zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L Nr 379 z 28 grudnia 2006 r.).
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz
z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie;
2) oświadczenia o wielkości i przyznaniu pomocy
publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona
pomoc de minimis;
3) oświadczenia o nieznajdowaniu się w trudnej
sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11
wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagrożonych przedsiębiorstw (Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej C 244 z 01 października 2004 r.);
4) informacji
dotyczących
formy
prawnej
przedsiębiorstwa oraz numerów REGON i NIP;
5) informacji dotyczących identyfikatora gminy,
w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania – zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania
i udostępniania krajowego rejestru urzędowego
podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym
obowiązków organów administracji rządowej
i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 157,
poz. 1031 z późn. zm.);
6) informacji dotyczącej klasy PKD zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885
z późn. zm.)
§ 4.1. Przepisy § 2-§ 3 stosuje się odpowiednio do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie oraz do
odraczania lub rozkładania na raty innych należności
ubocznych.
2. Umorzenie
należności
głównej
skutkuje
umorzeniem odsetek.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności
głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności
podlegają umorzeniu odsetki.
4. Umorzenie części należności może nastąpić po
uregulowaniu pozostałej kwoty.
§ 5. Przepisów § 2-§ 3 nie stosuje się do należności,
których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz
rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.
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§ 6.1. Należności pieniężne mające charakter
cywilnoprawny, przypadające Gminie, z urzędu mogą
być umarzane w całości, jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować
należność, a odpowiedzialność z tytułu należności
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się nieskuteczne;
4) ednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny.
2. Przepisy § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio do
umarzania z urzędu odsetek od należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie oraz do umarzania z urzędu spłat innych
należności ubocznych.

§ 9. Do umarzania, odraczania terminów lub
rozkładania na raty spłat należności, o których mowa
w niniejszej uchwale, uprawniony jest Burmistrz Miasta
i Gminy.

§ 7. Odsetek od należności, którą zobowiązany nie
wpłacił w terminie nie nalicza się w przypadku, gdy
odsetki na dzień zapłaty należności nie przekroczyły
kwoty 7,50 zł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 10. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

powierza

się

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXIX/222/06 Rady
Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 czerwca
2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (Dziennik
Urzędowy
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Nr 120, poz. 1761 z 7 września 2006 r.), oraz uchwała
Nr
XVII/110/08
Rady
Miejskiej
Radzynia
Chełmińskiego z dnia 27 maja 2008r. zmieniająca
uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów
ustawy
–
Ordynacja
podatkowa
(DziennikUrzędowyWojewództwa
KujawskoPomorskiego Nr 126, poz. 2016 z 7 października
2008r.)

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Michaliszyn

§ 8. Organ wyraża zgodę na niedochodzenie
należności mających charakter cywilnoprawny, której
kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł oraz na
odpisanie kwot należności, których wartość wraz
z odsetkami nie przekracza kwoty 7,50 zł.
1188
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UCHWAŁA Nr XLIII/290/10
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjium prowadzonych przez Miasto
i Gminę Radzyń Chełmiński
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781;
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400,
Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 144,poz.1043 Nr 208,
poz. 1532, Nr 227 poz. 1658 z 2007 r. Nr 42, poz. 273,
Nr 80 poz. 542, Nr 120, poz. 818 Nr 115 poz. 791
Nr 181 poz. 1292, Nr180 poz. 1280 z 2008 r Nr 70,
poz. 416, Nr 145 poz. 917, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705)
oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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. Dz. U. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez
Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński z siedzibami
i strukturami organizacyjnymi jak następuje:
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1) Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim w skład
którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa w Radzyniu Chełmińskim
ul. Sady 14 kl.1-6 wraz z filią w Rywałdzie
kl. 1-3,
- Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim ul. Sady
14 kl. 1-3,
- Przedszkole
Samorządowe
w
Radzyniu
Chełmińskim ul. Sady 17.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/231/2002 r
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia
28 marca 2002 r. w sprawie planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto
i Gminę Radzyń Chełmiński (Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 68 poz.1437
z 21 kwietnia 2002 r.)
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą od dnia
1 września 2010 r.

§ 2. Granice
obwodów
publicznych
szkół
wymienionych w § 1 umieszczone są w uchwałach
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.
§ 3. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

powierza

Poz. 1189,1190

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Michaliszyn

się

1189

1190
1190

UCHWAŁA Nr XLIX/405/2010
RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w stałym podziale Gminy na obwody głosowania.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230.) oraz art. 22 ust.2 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, Nr 153, poz. 1271,
2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz.1188, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r.
Nr 25, poz. 162, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202,
poz.1547, Nr 213, poz.1651 i 1652) w związku z art. 31
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25,poz. 219,
Nr 102, poz.1055, 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, Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327,
Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180,
poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1652) na wniosek
Burmistrza uchwala się co następuje:

§ 1.1. W granicach obwodu głosowania Nr 4
wykreśla się ulicę Polną i wpisuje się ulicę Księstwa
Gniewkowskiego.
2. W granicach obwodu głosowania Nr 4 dopisuje
się następujące numery przy ulicy dr Jana Dreckiego:
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
§ 2. Wykaz
granic
wszystkich
obwodów
głosowania na terenie Gminy Gniewkowo po zmianach,
o których mowa w § 1 zawiera załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Gniewkowa.

powierza

się

§ 4. Uchwałę
przekazuje
się
Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Bydgoszczy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, a także podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Kozłowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIX/405/2010
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Podział na obwody głosowania , ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie
Gminy Gniewkowo.
Nr
obwodu

1

2

3

4

5

Granice obwodu głosowania
miasto GNIEWKOWO - ulice: 21 STYCZNIA, AGNIESZKI OSIECKIEJ,
CEGIELNA, GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO ,IGNACEGO JANA
PADEREWSKIEGO, JĘCZMIENNA, JANAKASPROWICZA, KĄTNA,
KOŚCIELNA, KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO, KRÓTKA, MICHAŁOWO,
RYNEK,
SPOKOJNA,
ŚW.MIKOŁAJA,
TORUŃSKA,
WOJSKA
POLSKIEGO, ZAJEZIERNA, ŻYTNIA
miasto GNIEWKOWO - ulice: 17 STYCZNIA, DWORCOWA, FRYDERYKA
CHOPINA, GERHARDA PAJĄKOWSKIEGO, JANA KILIŃSKIEGO,
KOLEJOWA, OGRODOWA, PIASTA, PODGÓRNA, PRZEMYSŁOWA,
WALCERZEWICE, WAŁOWA, ZIELONA, ZAMKOWA
miasto GNIEWKOWO - ulice: 700-LECIA, DR JANA DRECKIEGO NR 5, 7,
STANISŁAWA MONIUSZKI
miasto GNIEWKOWO - ulice: CICHA, CMENTARNA, DZIAŁKOWCÓW, DR
JANA DRECKIEGO NR od 1 do 4, 6, 8, od 9 do 18, 20, 22,
INOWROCŁAWSKA, KWIATOWA, NOWA, PARKOWA, POWSTAŃCÓW
WIELKOPOLSKICH, KSIĘSTWA GNIEWKOWSKIEGO, SŁONECZNA,
SPÓŁDZIELCZA, RZEMIEŚLNICZA, USŁUGOWA
sołectwa:
KACZKOWO,
SKALMIEROWICE,
WIELOWIEŚ,
WIERZCHOSŁAWICE
sołectwa: SZADŁOWICE, WIĘCŁAWICE

6
sołectwa: KLEPARY, MURZYNNO, MURZYNKO, ŻYROSŁAWICE
7
sołectwa: KAWĘCZYN, KIJEWO (bez DPS w Kawęczynie i DPS w Warzynie)
8
sołectwa: GODZIĘBA, LIPIE, MARKOWO, PERKOWO, SUCHATÓWKA,
ZAJEZIERZE
9
sołectwa: GĄSKI, SZPITAL
10
11

sołectwa: BĄBOLIN, OSTROWO, WIERZBICZANY
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WARZYNIE

12
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAWĘCZYNIE
13
1190

Siedziba
obwodowej
komisji wyborczej
Szkoła
Podstawowa Nr 1
w Gniewkowie
ul. Toruńska 40

Gimnazjum Nr 1
w Gniewkowie
ul. Dworcowa 11
Samorządowe
Przedszkole
w Gniewkowie
ul. Moniuszki 2
Szkoła Zawodowa
w Gniewkowie
ul. Powstańców
Wielkopolskich
Szkoła
Podstawowa
Wierzchosławice
Szkoła
Podstawowa
Szadłowice
Szkoła
Podstawowa
Murzynno
Szkoła
Podstawowa
Kijewo
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji
w Gniewkowie
ul. Dworcowa 17
Szkoła
Podstawowa
Gąski
Świetlica Ostrowo
Dom Pomocy
Społecznej
Warzyn
Dom Pomocy
Społecznej
Kawęczyn
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UCHWAŁA Nr XXXVI/21/2010
RADY GMINY SADKI
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych
Gminy Sadki.
Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1 i 12,
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241), art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 215,
poz. 1664), uchwala się co następuje:

2. Powodem zniesienia pomnika przyrody jest
realizacja inwestycji celu publicznego, polegająca na
budowie chodnika w centrum wsi Samostrzel.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sadki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Sadki.
Przewodniczący
Rady Gminy
Barbara Gajewska

§ 1.1. Znosi się formę ochrony przyrody tj. pomnik
przyrody z drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia
180 cm, stanowiącego element grupowego pomnika
przyrody – alei przydrożnej, zlokalizowanej przy drodze
powiatowej nr 1916 Sadki – Samostrzel w miejscowości
Samostrzel.
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 maja 2010 r.
w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych
psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.
Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz.U. Nr 250,
poz. 1883) ogłaszam listę biegłych psychiatrów,
psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień,
uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu powołanych przy Sądzie
Okręgowym w Bydgoszczy.
wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Dariusz Kurzawa
Wicewojewoda
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