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nr III/18/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 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

6615

nr IV/28/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych

6616

nr IV/29/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie trybu
postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora
finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na wykonanie zadań
publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie związanych z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz
sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań

6618

nr VII/22/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 marca
2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/17/2011 Rady Miasta Kowala
z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso

6620

nr VIII/26/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 marca
2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/18/2011 Rady Gminy Tłuchowo
z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

6621

nr VIII/27/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 marca
2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr V/14/2011 Rady Gminy
w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Drzycim na lata 2011-2021

6622

nr IX/30/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia
2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/125/2011 Rady Miejskiej
w Nakle nad Notecią z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy
udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

6623

nr VI/97/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie rozszerzenia działalności Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu
poprzez utworzenie nowej komórki organizacyjnej

6625

nr VI/100/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika
Rydygiera w Toruniu poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych

6626
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nr VI/110/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

6626

nr V/30/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Kowalewie
Pomorskim przekraczające zakres podstawy programowej

6629

nr V/35/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie
określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

6630

nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
Regulaminu korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do
stanowienia o wysokości opłat za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej

6638

nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
ustalenia regulaminu targowisk w Piotrkowie Kujawskim

6642

nr IV/18/11 Rady Gminy Topólka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych
stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na
terenie gminy Topólka

6645

nr IV/23/11 Rady Gminy Topólka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Topólce oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania

6645
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nr 0050.8.2011 Wójta Gminy Topólka z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

6650

949

–

zarządzenie nr WMiGK.7146.3.2011 Burmistrza Tucholi z dnia 31 marca 2011 r.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do
publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2010 r. położonych na obszarze
gminy Tuchola

6651
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UCHWAŁA Nr III/18/10
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 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 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 1
oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm) 2 Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala
się
szczegółowy
sposób
konsultowania z 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 działalnosci statutowej tych organizacji,
zwanych dalej „konsultacjami”.
§ 2. Konsultacje przeprowadza
o zasady:
1) pomocniczości,
2) partnerstwa,
3) suwerenności stron,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.

się

w oparciu

§ 3.1. Konsultacje
przeprowadza
się
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem
projektów aktów prawa miejscowego pod obrady Rady
Gminy.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1, w sprawie
poddanej konsultacji
4. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów
Gminy Aleksandrów Kujawski.
§ 4.1. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski określa
w szczególności przedmiot, formę i termin
przeprowadzenia
konsultacji
oraz
właściwego
pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za ich
przeprowadzenie.
2. Informacje o podejmowanych konsultacjach,
w tym o przedmiocie konsultacji publikuje się na stronie
internetowej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.
Informacja ta może być również opublikowana w prasie
o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczeń na
terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
3. Konsultacje mogą mieć formę:
932

1) bezpośrednich otwartych spotkań
2) wyrażenie pisemnej opinii w danej kwestii
3) ankiet
4. W przypadku konsultacji przeprowadzonych
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie termin wyrażenia
opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia
zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie
internetowej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.
5. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski przedstawia
Radzie Gminy załączając jednocześnie własne
stanowisko odnośnie uzyskanych opinii.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Aleksandrów Kujawski.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Waldemar Bartczak
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 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146 i Nr 106, poz. 675.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2004 r.
Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135; z 2005 r.
Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i 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 i Nr 157, poz. 1241oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857.
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UCHWAŁA Nr IV/28/11
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
z dnia 1 lutego 2011 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na 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 ze zm.) 1 oraz art. 7 ust. 3a
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008, ze zm.)2 Rada Gminy uchwala co
następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
powinien
spełniać
następujące
wymagania:
1) Posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie
działalności gospodarczej - wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego lub rejestracja działalności we
właściwym urzędzie gminy.
2) Przedstawić dokumenty stwierdzające możliwość
użytkowania posiadanej bazy transportowej (akt
własności nieruchomości lub umowa dzierżawy na
czas nieokreślony).
a) Baza transportowa powinna być zlokalizowana
na
terenie
utwardzonym,
ogrodzonym,
z możliwością garażowania i powinna posiadać
pomieszczenia socjalne oraz spełniać wymagania
wynikające z przepisów prawa budowlanego,
norm
bezpieczeństwa,
higieny
pracy,
przeciwpożarowych, sanitarnych i ochrony
środowiska.
b) Dysponować miejscem na terenie bazy
transportowej, spełniającym wymagania ochrony
środowiska, do mycia i dezynfekcji pojazdów po
zakończeniu
pracy
oraz
kontenerów
i pojemników do gromadzenia odpadów lub
posiadać umowę z uprawnioną firmą na
wykonywanie tych usług.
3) Posiadać
specjalistyczne
środki
transportu
pozwalające na załadunek, transport i rozładunek
odpadów komunalnych w sposób nie powodujący
zanieczyszczenia środowiska.
a) Dysponować
środkami
technicznymi
odpowiednimi
do
zakresu
prowadzonej
działalności potwierdzonymi odpowiednimi
dokumentami oraz zapewnić ciągłość odbioru
odpadów komunalnych.
b) Posiadane środki transportu powinny spełniać
wymagania techniczne określone w ustawie
z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze
zm.), powinny być czyste i oznakowane
w sposób trwały i widoczny, umożliwiający
identyfikację podmiotu świadczącego usługi,

4)

5)

6)

7)

8)

9)

powinny być wyposażone w odpowiednie
narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów
rozsypanych w trakcie prac załadunkowych oraz
powinny być przystosowane do odbierania
odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów
komunalnych
segregowanych
w
tym:
wielkogabarytowych,
niebezpiecznych
i biodegradowalnych.
Dysponować, w celu wyposażenia nieruchomości,
czytelnie oznakowanymi urządzeniami do odbioru
odpadów (nazwa firmy, numer telefonu oraz rodzaj
zbieranych odpadów) w postaci:
a) pojemników
do
gromadzenia
odpadów
komunalnych niesegregowanych,
b) pojemników lub worków do selektywnej zbiórki
odpadów
dla
poszczególnych
rodzajów
odpadów,
c) kontenerów
do
gromadzenia
odpadów
wielkogabarytowych,
Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazywania
zebranych odpadów komunalnych w celu
unieszkodliwiania na składowisko, posiadające
stosowne zezwolenia, wymienione w Gminnym
Planie Gospodarki Odpadami a odpadów zebranych
selektywnie - podmiotom prowadzącym działalności
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Należy udokumentować gotowość przyjęcia
odpadów przez składowisko odpadów oraz
gotowość przyjęcia odpadów biodegradalnych przez
uprawnionego przedsiębiorcę.
Posiadać środki techniczne (w tym: zorganizowanie
selektywnego i zindywidualizowanego odbioru
odpadów zebranych selektywnie) umożliwiające
selekcję odpadów zmieszanych w stopniu
umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach
wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy
selekcja przez właścicieli nie będzie realizowana
w stopniu wystarczającym.
Określić sposób realizacji obowiązku ograniczenia
masy
odpadów
ulegających
biodegradacji
składowanych na składowisku odpadów oraz
udokumentować gotowość ich przyjęcia przez
przedsiębiorcę,
prowadzącego
działalność
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku
i unieszkodliwiania.
Przedsiębiorca wykonujący usługi ma obowiązek
wystawiania rachunku lub faktury na żądanie
właściciela nieruchomości za odbieranie odpadów
komunalnych.
Prowadzić wykaz umów zawartych z mieszkańcami
w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
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10) Sporządzać i przedkładać Wójtowi Gminy
sprawozdania zgodnie z art. 9a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymanie czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 ze zm.).
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące
wymagania:
1) Posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie
działalności gospodarczej - wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego lub rejestracja działalności we
właściwym urzędzie gminy.
2) Przedstawić dokumenty stwierdzające możliwość
użytkowania posiadanej bazy transportowej (akt
własności nieruchomości lub umowa dzierżawy na
czas nieokreślony).
a) Baza transportowa powinna być zlokalizowana
na
terenie
utwardzonym,
ogrodzonym,
z możliwością garażowania, powinna posiadać
pomieszczenia socjalne oraz spełniać wymagania
wynikające z przepisów prawa budowlanego,
norm
bezpieczeństwa,
higieny
pracy,
przeciwpożarowych, sanitarnych i ochrony
środowiska.
b) Dysponować miejscem na terenie bazy
transportowej do mycia i dezynfekcji pojazdów
asenizacyjnych po zakończeniu pracy lub
posiadać umowę z uprawnioną firmą na
wykonywanie tych usług. Mycie i dezynfekcja
pojazdów asenizacyjnych powinna odbywać się
zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
w
sprawie
wymagań
dla
pojazdów
asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193,
poz. 1617).
3) Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
powinny spełniać wymagania techniczne określone
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze
zm.), wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617) oraz
dodatkowo:
a) powinny być czyste i posiadać estetyczny
wygląd,
b) powinny być trwale oznakowane o dane
przedsiębiorcy,
c) powinny
być
wyposażone
w
sprzęt
umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru
odpadów
ciekłych
w
przypadku
ich
zanieczyszczenia
podczas
wykonywania
czynności
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych.
4) Liczba i stan techniczny posiadanych przez
przedsiębiorcę
pojazdów,
potwierdzony
933
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5)

6)

7)
8)

Poz. 933

odpowiednimi dokumentami, musi zapewnić
ciągłość i nieprzerywalność usług opróżniania
zbiorników
bezodpływowych
i
transportu
nieczystości ciekłych.
Udokumentować gotowość odbioru nieczystości
ciekłych przez oczyszczalnie ścieków lub stacje
zlewne.
Przedsiębiorca wykonujący usługi ma obowiązek
wystawiania rachunku lub faktury na żądanie
właściciela nieruchomości za usuwanie nieczystości,
w której zostanie określona ilość usuniętych
nieczystości ciekłych.
Prowadzić wykaz umów zawartych z mieszkańcami
w zakresie odbioru nieczystości ciekłych.
Sporządzać i przedkładać Wójtowi Gminy
sprawozdania zgodnie z art. 9a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 ze zm.).

§ 3. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie
zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełniania innych
wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Aleksandrów Kujawski.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Waldemar Bartczak
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 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146 i Nr 106, poz. 675.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664 oraz
z 2010 r. Nr 47, poz. 278.
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UCHWAŁA Nr IV/29/11
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
z dnia 1 lutego 2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora
finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na wykonanie zadań publicznych innych niż
określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związanych z realizacją zadań gminy,
sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
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 ze zm.)1 oraz art. 221 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 2
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom
nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele
publiczne inne niż określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
związane z realizacją zadań gminy;
2) sposób rozliczania dotacji;
3) sposób kontroli wykonywania zleconych zadań;
4) sposób zapewnienia jawności postępowania
o udzielenie dotacji i jej rozliczania
§ 2.1. Podmioty określone w § 1 składają wnioski
do Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy
(wyjątkowo dla roku budżetowego 2011 do dnia
31 marca 2011 r.)
2. Wnioski podmiotów powinny zawierać:
1) nazwę i adres siedziby wnioskodawcy;
2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do
realizacji zadania;
3) szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów
realizacji zadania, wysokość wnioskowanej dotacji
i inne źródła finansowania projektu;
4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych, wskazujących na możliwość
wykonania zadania;
5) termin i miejsce realizacji zadania;
6) informację o posiadanych własnych środkach
finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na
realizacje zadania;
7) preliminarz wydatków związanych z realizacji
zadania.
3. Do wniosku powinien być dołączony statut lub
inny dokument organizacyjny i dokument rejestracyjny
podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe
oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.
4. Wniosek powinien zawierać także oświadczenie
złożone przez wnioskodawcę o nie zaleganiu podmiotu
z zapłatą składek oraz obowiązkowych należności
publicznoprawnych.
5. Wniosek powinien być podpisany przez osobę
lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy.

6. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od
złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych
informacji, wyjaśnień, dokumentów.
7. Nie złożenie dokumentów, informacji lub
wyjaśnień w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu
z postępowania o udzielenie dotacji.
8. Nie będą rozpatrywane wnioski podmiotów,
które nie rozliczą się w poprzednim okresie terminowo
lub zadanie wykonali niewłaściwie.
§ 3. W przypadku, jeżeli na realizację zadania
wpłynął więcej niż jeden wniosek, w celu
efektywniejszego zrealizowania zadania, Wójt ogłasza
otwarty konkurs ofert, stosując odpowiednio przepisy
ustawy
o
działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie oraz przepisy wykonawcze do tej
ustawy.
§ 4.1. Po rozpatrzeniu wniosku lub oferty
o przyznaniu dotacji decyduje Wójt, uwzględniając
w szczególności:
1) znaczenie zadania dla realizacji celów gminy;
2) wysokość planowanych środków budżetu gminy
przeznaczonych na realizację zadań zleconych
podmiotom, o których mowa w § 1;
3) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji
kosztów realizacji zadania, w tym relacji do
rzeczowego zakresu zadania;
4) ocenę możliwości realizacji zadania przez
wnioskodawcę lub oferenta przy uwzględnieniu
informacji zawartych we wniosku lub ofercie;
5) analizę wykonania zadań zleconych wnioskodawcy
lub
oferentowi
w
okresie
poprzednim,
z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich
realizacji.
2. Wybór oferty wymaga podania do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Podmioty niezaliczane do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiagniecia zysku
mogą otrzymywać dotacje z budżetu gminy na
wykonanie zadań publicznych innych niz określone
w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie związanych z realizacją zadań gminy.
§ 5.1. Wójt sporządza wykaz podmiotów wraz
z zakresem zadań do wykonania oraz wysokościach
proponowanych dotacji na następny rok budżetowy
i dołącza do projektu uchwały budżetowej.
2. Uchwalony budżet stanowi podstawę do
zawarcia umowy na realizację zadań publicznych gminy
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innych niż określone w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
§ 6.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
do zadań jednorazowych, okazjonalnych lub
niezbędnych, których wcześniej nie można było
przewidzieć, wnioski mogą być składane w trakcie roku
budżetowego.
2. Wójt dokonuje szczegółowej analizy takich
wniosków, określając zakres zlecenia oraz wysokość
dotacji na realizację i przedkłada projekt uchwały
budżetowej Radzie Gminy.
§ 7.1. Warunkiem zlecenia realizacji zadania
publicznego,
związanego
z
realizacją
zadań
wykonywanych przez gminę, jest zawarcie pisemnej
umowy przez Wójta z wnioskodawcą lub wybranym
oferentem, jako zleceniobiorcą przyznanej dotacji,
reprezentowanym przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli.
2. Umowa powinna zawierać w szczególności:
1) dokładne oznaczenie stron umowy;
2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego
zadania, termin i miejsce jego realizacji;
3) określenie czasu realizacji zadania;
4) wzory dokumentacji umożliwiające ocenę realizacji
zadania, terminy oraz sposób jej przekazywania;
5) zobowiązanie zleceniobiorcy do prowadzenia
dokumentacji według wymagań określonych przez
Wójta w sposób umożliwiający ocenę wykonania
zadania pod względem rzeczowym, finansowym
oraz jakościowym;
6) zobowiązanie zleceniobiorcy do poddania się
w
każdym
czasie,
bez
wcześniejszego
powiadomienia, kontroli prowadzonej przez Wójta
lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej
w zakresie objętym umową;
7) określenie wysokości dotacji, jaką zleceniodawca
przekaże zleceniobiorcy z tytułu realizacji umowy
oraz sposób i termin jej przekazania;
8) określenie przeznaczenia przychodów uzyskanych
przy realizacji zadania przez zleceniobiorcę, których
częstotliwości i wysokości nie można było
przewidzieć przy ustalaniu wysokości dotacji;
9) ustalenie zasad i terminów oraz formy rozliczeń
między stronami umowy;
10) ustalenie trybu i terminu przekazywania Wójtowi
informacji o zakresie, sposobie realizacji umowy
oraz ustalenie zakresu objętego stałym nadzorem
Wójta;
11) warunki wypowiedzenia umowy;
12) szczegółowo określenia zasady odpowiedzialności
zleceniobiorcy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zleconego zadania lub
wykorzystania dotacji na cele inne niż określone
w umowie, zgodnie z art. 251 oraz 252 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
a w szczególności:
a) terminu zwrotu dotacji przeznaczonej na inne cele
lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
b) terminu
zwrotu
dotacji
w
wypadku
niewykonania lub częściowo niewykonania
zleconego zadania,
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c) sposobu i terminu zabezpieczenia realizacji
zadania, o ile podmiot zobowiązał się do
udzielenia takiego zabezpieczenia we wniosku
lub ofercie o dotacji,
d) wysokości odsetek z tytułu nieterminowego
zwrotu niewykorzystanej lub wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez
zleceniobiorcę.
§ 8.1. Wójt zobowiązany jest do prowadzenia
nadzoru w zakresie wykonania umowy oraz oceny jej
realizacji, uwzględniając kryteria efektywności,
rzetelności, ciągłości, terminowości oraz jakości ich
świadczenia przez zleceniobiorcę.
2. Nadzór nad wykonaniem umowy prowadzony
jest w sposób określony w umowie, a w szczególności
poprzez:
1) analizę okresowych ocen realizacji zadania,
sporządzonych przez zleceniobiorcę;
2) kontrolę realizacji zadania w trybie określonym
w umowie.
§ 9. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania
dotacji, z zachowaniem zasady jawności postępowania,
dokonywane jest w sposób następujący:
1) zleceniobiorca, korzystający z dotacji, zobowiązany
jest złożyć Wójtowi sprawozdanie rzeczowofinansowe z wykorzystania otrzymanej dotacji oraz
udostępnić do wglądu oryginały faktur, rachunków
na których zostanie umieszczony zapis „wydatek
został poniesiony z dotacji budżetu gminy
Aleksandrów Kujawski” oraz oryginały dowodów
zapłaty;
2) sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1, powinno
być złożone w terminie 30 dni od zakończenia
realizacji zadania - terminem ostatecznym jest dzień
31 stycznia następnego roku budżetowego;
3) środki przekazane w ramach dotacji, które zostały:
a) niewykorzystane w całości,
b) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
c) wykorzystane z pominięciem trybu określonego
ustawą - Prawo zamówień publicznych podlegają,
zwrotowi na konto Urzędu wraz z odsetkami jak
od zaległości podatkowych za okres od dnia
przekazania dotacji do dnia jej zwrotu.
§ 10.1. Zleceniobiorca, korzystający z dotacji,
obowiązany jest udostępnić na każde żądanie całą
dokumentację finansową, organizacyjną, i inną
niezbędną do sprawdzenia wykonania umowy.
2. Wójt, w celu sprawdzenia zgodności sposobu
i zakresu realizacji umowy może dokonać wizytacji
i innych czynności niezbędnych do takiego
sprawdzenia. Kontrole realizacji zleconych zadań
przeprowadzane są w formie:
1) kontroli merytorycznych, przeprowadzanych przez
pracowników Urzędu Gminy wyznaczonych przez
Wójta;
2) kontroli finansowo-księgowych, przeprowadzanych
przez wydział finansowy Urzędu Gminy.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia
zeszytu kontroli.
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4. Kontrole finansowo-księgowe przeprowadzane
są na zasadach ogó1nych, a kontrole merytoryczne na
bieżąco, zależnie od zaistniałych potrzeb i okoliczności.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
w realizacji zadań Wójt, kierując się kryterium
zgodności
z
prawem,
celowości,
rzetelności
i gospodarności, uprawniony jest do wstrzymania
przekazywania środków i rozwiązania umowy ze
skutkiem natychmiastowym.

finansów publicznych i niedziałającym w celu
osiągnięcia zysku, na wykonanie zadań publicznych
innych niż określone w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie związanych z realizacją
zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu
kontroli wykonywania zleconych zadań.

§ 11. Sprawy związane z postępowaniem w sprawie
przyjmowania
wniosków,
przyznawaniem
i rozliczaniem dotacji, z zachowaniem zasady jawności
postępowania, prowadzą odpowiednie referaty, lub
samodzielne stanowiska urzędu, zgodnie z regulaminem
organizacyjnym Urzędu Gminy.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Waldemar Bartczak

§ 12. W celu zapewnienia jawności postępowania
o udzieleniu dotacji i jej rozliczenia, zamieszcza się
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Aleksandrów Kujawski
1) informację o przyznanych kwotach dotacji
i podmiotach, którym została zlecona realizacja
zadań w trybie określonym uchwałą;
2) roczną informację zbiorczą o realizacji zadań
zleconych w trybie określonym uchwałą.

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 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,
Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

§ 13. Uchyla się Uchwałę Nr III/17/10 Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu
gminy dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora
934
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UCHWAŁA Nr VII/22/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY
z dnia 9 marca 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/17/2011 Rady Miasta Kowala z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z późn. zm.), 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.) oraz art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w składzie:
Przewodniczący:
1. Włodzimierz
Bartkowiak
Członkowie: 2. Lidia Dudek 3. Włodzimierz Górzyński
4. Daniel Jurewicz 5. Aleksandra Kwiatkowska
6. Elżbieta Osińska 7. Halina Paszkowska 8. Robert
Pawlicki 9. Jan Sieklucki 10. Halina Strzelecka
11. Andrzej Tatkowski uchwala, co następuje:
stwierdza nieważność uchwały Nr IV/17/2011 Rady
Miasta Kowala z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa

oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso.
Uzasadnienie
Rada Miasta Kowala podjęła w dniu 3 lutego 2011 r.
uchwałę Nr IV/17/2011 w sprawie zarządzenia poboru
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (dalej
uchwała). Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku
w dniu 23 lutego 2011 roku i była przedmiotem badania
nadzorczego na posiedzeniu Kolegium Izby 9 marca
2011 r. O terminie posiedzenia Kolegium, pismem z dnia
1 marca 2011 roku, znak RIO-KA-4010-7-1/2011 został
zawiadomiony Burmistrz Miasta Kowala, który nie
przybył na obrady i nie upoważnił innego przedstawiciela
Miasta do uczestnictwa w posiedzeniu Kolegium.
Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Kowala
zarządziła na terenie Gminy Miasta Kowal pobór
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podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
od osób fizycznych w drodze inkasa, określiła inkasenta
podatku oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso.
Zapisem § 8 uchwały organ stanowiący określił, że
wchodzi ona w życie z dniem podjęcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95) akty prawne zawierające przepisy
powszechnie obowiązujące ogłaszane są m.in.
w dziennikach urzędowych województw i wchodzą
w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy wskazuje, iż uchwały organów
stanowiących w sprawie poboru w drodze inkasa
podatków i opłat lokalnych stanowią w rozumieniu
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) gminne przepisy prawa
miejscowego. O zakwalifikowaniu danej uchwały do
katalogu aktów prawa miejscowego decyduje fakt, iż
dany akt prawny będzie obowiązywał powszechnie na
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terenie jednostki samorządu terytorialnego oraz będzie
regulował w sposób bezpośredni prawa i obowiązki
mieszkańców gminy i kształtował ich sytuację prawną.
Badana uchwała wypełnia wymienione powyżej
przesłanki. W związku z powyższym zapisy § 8
uchwały w istotny sposób naruszają zapisy art. 4 ust. 1
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
wskazuje, iż przyjęcie niezgodnego z prawem
ogłoszenia uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego
oznacza, że akt ten nie wchodzi w życie.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono 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 Kolegium
Włodzimierz Bartkowiak
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UCHWAŁA Nr VIII/26/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY
z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/18/2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 18 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z późn. zm.), 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.), art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.
z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
w składzie: Przewodniczący: 1. Tadeusz Dobek
Członkowie: 2. Włodzimierz Bartkowiak 3. Lidia
Dudek 4. Włodzimierz Górzyński 5. Elżbieta Osińska
6. Aleksandra Kwiatkowska 7. Halina Paszkowska
8. Robert Pawlicki 9. Jan Sieklucki 10. Halina
Strzelecka 11. Andrzej Tatkowski uchwala, co
następuje:
stwierdza nieważność uchwały Nr IV/18/2011 Rady
Gminy Tłuchowo z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub
osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Uzasadnienie
Rada Gminy w Tłuchowie podjęła 22 lutego 2011 r.
uchwałę Nr IV/18/2011 w sprawie szczegółowych
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności
pieniężnych
mających
charakter
cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub
osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Uchwała
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku 2 marca 2011 r.
i była przedmiotem badania nadzorczego na posiedzeniu
Kolegium Izby 23 marca 2011 r. O terminie posiedzenia
Kolegium, pismem z dnia 16 marca 2011 r., znak RIOKA-4010-8-5/2011 został zawiadomiony Wójt Gminy
Tłuchowo, który nie przybył na obrady i nie upoważnił
innego przedstawiciela Gminy do uczestnictwa
w posiedzeniu Kolegium.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy określiła
zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłat należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie lub jej
jednostkom podległym. Zgodnie z wymogiem art. 59
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. Zm.)
Rada wskazała organy i osoby uprawnione do
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umarzania, odraczania lub rozkładania spłaty należności
na raty.
Z zapisu § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały wynika, że
udzielając wymienionych wyżej ulg Gmina udziela
pomocy de minimis. W § 9 ust. 2 i 3 wskazano, jakie
dokumenty powinien przedłożyć dłużnik w przypadku
ubiegania się o pomoc publiczną – pomoc de minimis.
W związku z powyższym przedmiotową uchwałą Rada
Gminy w Tłuchowie określiła warunki udzielania
pomocy publicznej. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu
ustanawiającego
Wspólnotę
Europejską
(Dz.U.
z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.) pomocą
publiczną jest wszelka pomoc przyznawana przez
Państwa Członkowskie lub przy użyciu zasobów
państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub
grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie
niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych
towarów. W ocenie Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy, rozwiązania przyjęte
w badanej uchwale mogą stanowić formę wsparcia,
która może spełniać przesłanki pomocy publicznej – de
minimis.
W świetle przepisu art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404 z późn. zm.) warunkiem podjęcia uchwały,
której przedmiotem będzie udzielanie pomocy de
minimis, jest zgłoszenie jej projektu Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej UOKiK).
Prezes UOKiK w terminie 14 dni może przedstawić
zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania
pomocy,
które
organy
jednostek
samorządu
terytorialnego powinny uwzględnić podejmując
uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy de minimis.
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Gmina Tłuchowo nie dokonała zgłoszenia projektu
badanej uchwały do Prezesa UOKiK, mimo że taki
wymóg stawia jednostkom samorządu terytorialnego
ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej. Działalność organów jednostek
samorządu terytorialnego może być realizowana tylko
w granicach dozwolonych prawem. Organy te są
obowiązane w swej działalności przestrzegać przepisów
powszechnie obowiązujących. Ustawodawca określił, że
warunkiem podjęcia przedmiotowej uchwały jest
uwzględnienie uwag do jej projektu przekazanych przez
wskazany w ustawie organ, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Gmina nie przesyłając
projektu badanej uchwały do Urzędu nie spełniła
ustawowego wymogu, naruszając procedurę podjęcia
uchwały. Brak opinii Prezesa UOKiK uniemożliwił
uwzględnienie ewentualnych uwag i sugestii, które
mogły mieć istotny wpływ na treść podjętej przez Radę
Gminy w Tłuchowie uchwały.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uznało, że
omówione naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej ma charakter istotny i postanowiło 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 Kolegium
Tadeusz Dobek
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UCHWAŁA Nr VIII/27/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr V/14/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego
2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2011-2021.
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.), 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.) oraz art. 4 ust. 1,
w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)
Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w Bydgoszczy w składzie: Przewodniczący: 1. Tadeusz
Dobek Członkowie: 2. Włodzimierz Bartkowiak
3. Lidia
Dudek
4. Włodzimierz
Górzyński
5. Aleksandra Kwiatkowska 6. Elżbieta Osińska
7. Halina Paszkowska 8. Robert Pawlicki 9 Jan
Sieklucki 10. Halina Strzelecka 11. Andrzej Tatkowski
uchwala, co następuje:

stwierdza nieważność uchwały Nr V/14/2011 Rady
Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Drzycim na lata 2011-2021,
w części dotyczącej § 6 uchwały w brzmieniu
,,w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz”.
Uzasadnienie
Rada Gminy w Drzycimiu podjęła 22 lutego 2011 r.
uchwałę Nr V/14/2011 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na
lata 2011-2021. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy 3 marca 2011 r. i była
przedmiotem badania nadzorczego na posiedzeniu
Kolegium Izby 23 marca 2011 r. O terminie posiedzenia
Kolegium, pismem z 17 marca 2011 r., znak RIO-KA-
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4010-8-6/2011 został zawiadomiony Wójt Gminy
Drzycim, który nie przybył na obrady i nie upoważnił
innego przedstawiciela Gminy do uczestnictwa
w posiedzeniu Kolegium.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy przyjęła
wieloletnią prognozę finansową Gminy Drzycim na lata
2011-2021.
W § 6 uchwały Rada postanowiła, że uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego.
Akty
prawne
podlegające
ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym zostały
wymienione w art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95).
Cytowany
przepis
wskazuje,
że
ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlegają m.in.
akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy
oraz inne akty prawne, jeżeli tak stanowią przepisy
szczególne.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
która jest podstawą uchwalania przez jednostki
samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy
finansowej, nie stanowi o ogłaszaniu uchwały
w sprawie
wieloletniej
prognozy finansowej
w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Również inne
ustawy nie wskazują na obowiązek publikacji takiej
uchwały.
W związku z powyższym podstawą do
opublikowania badanej uchwały w wojewódzkim
dzienniku urzędowym może być jedynie stwierdzenie,
że uchwała ta ma charakter aktu prawa miejscowego.
Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych,
aby dany akt stanowiony przez jednostkę samorządu
terytorialnego można było zakwalifikować do aktów
prawa miejscowego, musi on zawierać normy
o charakterze abstrakcyjno-generalnym. Oznacza to, że
wyrażone w akcie prawa zakazy, nakazy lub
uprawnienia muszą mieć miejsce w pewnych
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powtarzalnych okolicznościach, a nie w jednej
konkretnej sprawie, a zawarte w akcie normy muszą się
odnosić do pewnej kategorii potencjalnych adresatów,
a nie do indywidualnie oznaczonego podmiotu.
Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Drzycim dotyczy przewidywanej
sytuacji finansowej Gminy w okresie objętym prognozą.
Uchwała nie jest kierowana do określonej grupy
podmiotów i nie wyznacza określonego sposobu
zachowania w formie zakazów, nakazów lub uprawnień.
Uchwała nie nakłada na mieszkańców Gminy żadnych
obowiązków, nie nadaje im też żadnych uprawnień.
Uchwała ta nie zawiera również norm, które mogłyby
zostać wykorzystane w nieograniczonej liczbie
przypadków w przyszłości.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uznało, że badana
uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego. Zapis § 6
uchwały dotyczący jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest
niezgodny z przepisem art. 4 ust. 1, w związku z art. 13
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
aktów prawnych.
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby uznało,
że naruszenie prawa ma charakter istotny i 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 Kolegium
Tadeusz Dobek
* uchwała nr V/14/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego
2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Drzycim na lata 2011-2021, została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr 87, poz. 649.
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UCHWAŁA Nr IX/30/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY
z dnia 6 kwietnia 2011 r.
w spriwe stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/125/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 lutego
2011 r. w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z późn. zm.), 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.) oraz art. 403
ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 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. Daniel
Jurewicz
6. Elżbieta
Osińska
7. Aleksandra
Kwiatkowska 8. Halina Paszkowska 9. Robert Pawlicki
10. Jan Sieklucki 11. Halina Strzelecka 12. Andrzej
Tatkowski uchwala, co następuje:
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stwierdza nieważność uchwały Nr VI/125/2011
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 lutego
2011 r. w sprawie: zasad i trybu postępowania przy
udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów
wyboru inwestycji do finansowania.
Uzasadnienie
Rada Miejska w Nakle nad Notecią podjęła
24 lutego 2011 r. uchwałę Nr VI/125/2011 w sprawie:
zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji
celowej na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru
inwestycji do finansowania. Uchwała wpłynęła do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
10 marca 2010 r. i była przedmiotem badania
nadzorczego na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu
6 kwietnia 2011 r. O terminie posiedzenia Kolegium,
pismem z dnia 30 marca 2011 r., znak RIO-KA-4010-91/2011 został zawiadomiony Burmistrz Nakła nad
Notecią. W posiedzeniu Kolegium uczestniczyły
i wyjaśnienia złożyły upoważnione przez Burmistrza
Nakła nad Notecią: radca prawny Urzędu Miasta
i Gminy w Nakle nad Notecią – pani Magdalena Łusiak
oraz inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nakle
nad Notecią - pani Anna Nowak.
W zasadach ogólnych przedmiotowej uchwały Rada
Miejska zdecydowała, że z budżetu Gminy Nakło nad
Notecią mogą być udzielane dotacje celowe na
finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. - dalej
ustawa), realizowanych na terenie Gminy. Dotacje będą
udzielane na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie
poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości
dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczeń
środowiska. W uchwale Rada wymieniła podmioty,
którym może być udzielona dotacja, tj. podmioty
określone w art. 403 ust. 4 ustawy. Określono
dokumenty, które zobowiązany jest przedstawić
podmiot ubiegający się o dotację, a prowadzący
działalność gospodarczą.
Z części dotyczącej rozpatrywania wniosków
wynika m.in., że podmioty ubiegające się o uzyskanie
omawianej dotacji składają pisemne wnioski do
Burmistrza Miasta i Gminy, które będą rozpatrywane
wg kolejności daty wpływu do Urzędu Miasta i Gminy
w Nakle nad Notecią. Realizacja wniosków uzależniona
będzie od wysokości środków finansowych w budżecie
Gminy na zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym.
Z § 4 uchwały wynika, że udzielenie dotacji celowej
następuje na podstawie umowy, która określać będzie
m.in. wysokość udzielanej dotacji oraz termin i sposób
jej rozliczenia. Zapisem § 5 uchwały Rada zdecydowała
natomiast, że podstawą rozliczenia dotacji będą
udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki),
a w celu dokonania powyższego rozliczenia Gmina
zastrzega sobie prawo dokonania kontroli faktycznego
wykonania zadania.

– 6624 –

Poz. 938

W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały Rada
Miejska wskazała m.in. art. 403 ustawy Prawo ochrony
środowiska. Z ustępu 5 wskazanego artykułu wynika, że
rada gminy w drodze uchwały określa zasady udzielania
dotacji na finansowanie zadań gminy w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujące
w szczególności kryteria wyboru inwestycji do
finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
Określając zasady udzielania dotacji organ
stanowiący
jednostki
samorządu
terytorialnego
powinien określić wszystkie te normy, które dotyczą
celu i kryteriów udzielanej dotacji, warunków, które
należy spełnić, aby ubiegać się o dotację, podmioty,
które będą mogły otrzymać dotację oraz sposób
ustalania jej wysokości. Tryb postępowania w sprawie
udzielania dotacji oznacza natomiast wskazanie sposobu
postępowania, który będzie obowiązywał zarówno
podmiot ubiegający się o dotację, jak i podmiot
udzielający dotacji. Określając tryb postępowania organ
stanowiący określa wymogi formalne, które muszą być
spełnione przy udzielaniu dotacji. Powinien więc
wskazać np. jaka ma być forma wniosku o udzielenie
dotacji oraz jego niezbędne elementy, termin składania
wniosku, sposób postępowania ze złożonym wnioskiem,
w tym termin jego rozpatrzenia, jak również organ,
który dokona oceny wniosku.
Jako cel udzielanych dotacji Rada Miejska w Nakle
nad
Notecią
wskazała
finansowanie
zadań
wymienionych w art. 403 ustawy. Powyższy przepis
w ustępie 2 stanowi, że do zadań własnych gminy
należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,
5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
Przepisy te w sposób ramowy wskazują, finansowanie
jakich działań obejmuje ochrona środowiska
i gospodarki wodnej, np. przedsięwzięcia związane
z ochroną wód, ochroną powierzchni ziemi czy
edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań
proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.
Zadaniem organu stanowiącego Gminy, na mocy
art. 403 ust. 5 ustawy, jest natomiast skonkretyzowanie,
jakie działania podejmowane przez jakie podmioty
Gmina zamierza wspierać finansowo. Brak dokładnego
określenia zadań, na które będzie przyznawana dotacja z
budżetu Gminy, przy jednoczesnym braku wskazania
kryteriów oceny składanych wniosków o udzielenie
dotacji powoduje, że zasady udzielania omawianych
dotacji są nieprecyzyjne. Nie spełniają również wymogu
art. 403 ust. 5 ustawy, który stanowi m.in., że określone
przez radę zasady udzielania dotacji obejmują
w szczególności kryteria wyboru inwestycji do
finansowania lub dofinansowania. Kolegium nie
podzieliło argumentacji przedstawicielek Gminy, że
kryteria wyboru inwestycji zostały określone w § 1
pkt 2 uchwały, który stanowi, że dotacje będą udzielane
na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy
stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla
mieszkańców, wynikających z zanieczyszczenia środowiska.
Ponadto, Rada Miejska w Nakle nad Notecią nie
wskazała wysokości udzielanej dotacji. Z wyjaśnień
radcy prawnego Gminy wynika, że wysokość dotacji
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została uzależniona od posiadanych przez Gminę
środków finansowych w budżecie na dany rok. Zdaniem
Kolegium organ stanowiący Gminy powinien
w uchwale określić wysokość dotacji, jaką może
otrzymać podmiot ubiegający się o nią, tzn. np.
określony procent poniesionych wydatków czy wartość
kwotową dotacji. Brak wskazania wysokości udzielanej
dotacji powoduje, że podmiot ubiegający się o nią nie
będzie miał rozeznania, jakiej kwoty dofinansowania ze
strony Gminy może oczekiwać.
W uchwale nie sprecyzowano również sposobu
przekazania dotacji - czy będzie to refundacja
poniesionych kosztów, czy też możliwa jest zaliczka na
poczet przyszłych wydatków.
Tryb postępowania o udzielenie omawianych dotacji
Rada Miejska w Nakle nad Notecią ograniczyła do
przytoczonych w niniejszej uchwale zapisów
dotyczących rozpatrywania wniosków. Z uchwały nie
wynika natomiast m.in. jakie niezbędne elementy
powinien zawierać wniosek, w jakim terminie należy go
złożyć oraz przez kogo i w jakim terminie nastąpi jego
rozpatrzenie. Rada nie wskazała również, jakimi
kryteriami powinien kierować się organ dokonujący
oceny wniosków.
Przedstawicielki Gminy wyjaśniły, że w celu
uniknięcia podejmowania decyzji jednoosobowych,
wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez
komisję powoływaną przez Burmistrza. Zdaniem
Kolegium powoływanie ww. komisji jest jednym
z elementów trybu postępowania o udzielenie dotacji
i powinno wynikać wprost z zapisów uchwały.
Biorąc
pod
uwagę
powyższe
ustalenia,
w szczególności wskazane znaczenia pojęć zasady i tryb
postępowania o udzielenie dotacji, Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
stwierdziło, że badana uchwała Rady Miejska w Nakle
nad Notecią nie spełnia wymogów określonych art. 403
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ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska. Określone
przez organ stanowiący Gminy Nakło nad Notecią
zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji
celowej na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej są niejasne
i nieprecyzyjne. Przedmiotową uchwałą Rada Miejska
nadaje konkretnemu kręgowi podmiotów określone
uprawnienia. W związku z powyższym zasady i tryb
postępowania,
których
spełnienie
warunkuje
skorzystanie z tych uprawnień, powinny być określone
w taki sposób, aby nie dochodziło do dowolnej
interpretacji zapisów uchwały. Zdaniem Kolegium Izby
pozostawienie uchwały w obiegu prawnym mogłoby
skutkować udzielaniem przez Gminę Nakło nad Notecią
dotacji dla różnych podmiotów na podobne
przedsięwzięcia według różnych zasad i według
różnego trybu.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy postanowiło
stwierdzić nieważność przedmiotowej uchwały.
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 Kolegium
Tadeusz Dobek
* uchwała nr VI/125/2011 w sprawie zasad i trybu postępowania przy
udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do
finansowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r.,
Nr 94, poz. 737
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UCHWAŁA Nr VI/97/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie rozszerzenia działalności Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu poprzez utworzenie
nowej komórki organizacyjnej.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.
z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)1, uchwala się, co
następuje:
§ 1. Rozszerza
się
działalność
Przychodni
Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu poprzez
utworzenie Poradni Psychogeriatrycznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi
Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu.

939

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Krystian Łuczak
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176,
poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234,
poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98 poz. 817,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707 z 2010 r. Nr 96, poz. 620,
Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507
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UCHWAŁA Nr VI/100/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu
poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r.
Nr 14, poz. 89 ze zm.)1, uchwala, co następuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 1. Rozszerza się działalność Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera
w Toruniu poprzez utworzenie nowych komórek
organizacyjnych:
1) Pogotowie Stomatologiczne,
2) Poradnia Endodontyczna,
3) Pracownia Radiologii Zabiegowej.

Wiceprzewodniczący Sejmiku
Krystian Łuczak
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176,
poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234,
poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98 poz. 817,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707 z 2010 r. Nr 96, poz. 620,
Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika
Rydygiera w Toruniu.
940
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UCHWAŁA Nr VI/110/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Na podstawie art. 18 ust. 20 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zm.) 1 oraz art. 31 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2010 r.
Nr 127, poz. 857, ze zm.)2, uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady określające tryb
przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości
stypendiów sportowych dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe, stanowiące załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie
stypendium sportowego, stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego3.
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Krystian Łuczak
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167 poz. 1759 z 2006 r.
Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111. Nr 216, poz. 1370 i Nr 223,

poz. 1458 z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 67.
2. Zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014.
3. Uchwała Nr XXXVIII/945/09 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 21 września 2009 roku w sprawie warunków
i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów
sportowych zawodnikom reprezentującym Województwo KujawskoPomorskie i osiągającym wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym
utraciła moc w dniu 16 pażdziernika 2010 roku.

załącznik nr 1
do uchwały nr VI/110/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów
sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe.
§ 1.1. Zarząd
Województwa
KujawskoPomorskiego (zwany dalej „Zarządem”) może przyznać
stypendia sportowe (zwane dalej „stypendiami”)
w kategoriach młodzieżowych osobom fizycznym
(zwanym dalej „zawodnikami”) reprezentującym kluby
i stowarzyszenia sportowe Województwa KujawskoPomorskiego, osiągającym wysokie wyniki sportowe
w
międzynarodowym
lub
krajowym
współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach
objętych programem igrzysk olimpijskich lub systemem
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sportu młodzieżowego, którzy spełniają co najmniej
jedno z następujących kryteriów:
1) zdobyli medal Mistrzostw Świata, Mistrzostw
Europy lub Igrzysk Olimpijskich Młodzieży,
2) reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata,
Mistrzostwach Europy lub Igrzyskach Olimpijskich
Młodzieży,
3) zdobyli medal Mistrzostw Polski Seniorów,
Młodzieżowych Mistrzostw Polski lub Mistrzostw
Polski Juniorów,
4) zdobyli złoty medal indywidualnie albo medal
w zespołowych grach sportowych podczas
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
5) byli uczestnikami Igrzysk Paraolimpijskich,
Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub zdobyli
medal na Mistrzostwach Polski w sportach osób
niepełnosprawnych.
2. W sytuacjach wyjątkowych Zarząd może
przyznać stypendia w kategoriach młodzieżowych
zawodnikom w dyscyplinach nie objętych programem
igrzysk
olimpijskich
lub
systemem
sportu
młodzieżowego.
3. Osiągnięcia, o których mowa w niniejszym
paragrafie
winny
dotyczyć
minionego
roku
kalendarzowego.
4. Zawodnik
mający otrzymać
stypendium
powinien wyróżniać się nienaganną postawą etyczną,
a także przestrzegać obowiązujące przepisy prawne,
w tym sportowe.
§ 2. Wysokość stypendium dla zawodników
w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich
lub systemem współzawodnictwa sportu dzieci
i młodzieży wynosi do 380 zł, a w sytuacjach, o których
mowa w § 1 ust. 2 wynosi do 250 zł miesięcznie.
§ 3.1. Stypendium przyznawane jest na wniosek
Klubu Sportowego lub innego Stowarzyszenia Kultury
Fizycznej, będących osobami prawnymi, mającymi
swoje siedziby na terenie Województwa Kujawsko Pomorskiego, których członkiem jest kandydat do
stypendium.
2. Z inicjatywą przyznania stypendiów może
wystąpić również
1) Marszałek Województwa lub Członek Zarządu
właściwy do spraw sportu,
2) Przewodniczący Sejmiku Województwa,
3) Przewodniczący komisji Sejmiku właściwej do
spraw sportu.
§ 4.1. Wniosek o przyznanie stypendiów winien
zawierać w szczególności:
1) dane dotyczące wnioskodawcy,
2) dane osobowe kandydata do stypendium,
3) informacje o istotnych osiągnięciach sportowych,
4) opinię trenera prowadzącego zawodnika lub trenera
kadry wojewódzkiej,
5) opinię członka Zarządu Klubu Sportowego lub
innego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 określa
załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/110/11 Sejmiku
Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 21 marca
2011 roku.
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3. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest Marszałek
Województwa lub inny podmiot wymieniony w § 3
ust. 2, nie jest konieczne zasięgnięcie opinii trenera
prowadzącego zawodnika, trenera kadry wojewódzkiej,
Klubu Sportowego lub innego Stowarzyszenia Kultury
Fizycznej.
§ 5.1. Wnioski Klubu Sportowego lub innego
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej w sprawie
przyznania
stypendiów
składane
są
wraz
z załącznikami określonymi w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały Zarządowi za pośrednictwem
właściwego Departamentu Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu w terminie do 20 grudnia każdego roku na
rok następny, z zastrzeżeniem, iż w roku 2011 wnioski
o stypendia za osiągnięcia w roku 2010 winny być
złożone do 29 kwietnia 2011 r.
2. W
sytuacjach
wyjątkowych
podmioty
wymienione w § 3 ust.2, uprawnione do złożenia
wniosku o stypendium, mogą to uczynić w trakcie roku
bieżącego, z pominięciem wymogu określonego w ust. 1.
3. Obsługę
organizacyjną
związaną
z przyznawaniem stypendiów zapewnia Departament
właściwy do spraw sportu i kultury fizycznej,
a finansową Departament właściwy do spraw
finansowych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
4. W razie stwierdzenia braków formalnych
złożonego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany
do ich usunięcia w terminie 10 dni. Nie dotrzymanie
tego terminu spowoduje zwrot wniosku bez
rozpatrzenia.
§ 6.1. Stypendium może być przyznane w danym
roku budżetowym tylko jeden raz tej samej osobie.
2. Stypendium przyznawane jest na okres
10 miesięcy tj. od lutego do listopada, za wyjątkiem
roku 2011 w którym stypendia przyznawane będą na
okres 7 miesięcy tj. od maja do listopada.
3. Do uchwały Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie przyznania stypendiów nie
stosuje się trybu odwoławczego.
§ 7.1. Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek
innego uprawnionego podmiotu, o którym mowa w § 3
ust. 1 lub 2, po zasięgnięciu opinii właściwego Klubu
Sportowego lub Stowarzyszenia Kultury Fizycznej,
może pozbawić stypendium w przypadkach, gdy
zawodnik:
1) stał się trwale niezdolny do startów i treningów
wskutek orzeczenia lekarskiego lub ich zaprzestał
w sposób ciągły z innych powodów,
2) odmówił udziału w zawodach ujętych w programie
szkolenia
sportowego
w
danym
roku
kalendarzowym z przyczyn innych niż zdrowotne,
3) został zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw
zawodnika,
4) przestał być członkiem Klubu Sportowego lub
innego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej mającego
siedzibę i działającego na terenie Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,
5) zachował się nagannie naruszając zasady współżycia
społecznego lub ogólnie przyjęte normy obyczajowe.
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§ 8.1. Środki na wypłaty stypendiów zostaną
przekazane właściwym Klubom Sportowym lub
Stowarzyszeniom Kultury Fizycznej w ratach
miesięcznych na podstawie zawartej umowy
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Klub Sportowy lub Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, o którym mowa w ust. 1, dokonuje co
miesiąc wypłaty stypendium właściwym zawodnikom,
nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wpływu środków
na konto.
3. Klub Sportowy lub Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, o których mowa w ust.1, są zobowiązane
przesyłać Zarządowi w ciągu miesiąca po zakończeniu
każdego kwartału informację merytoryczną o procesie
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szkolenia
oraz
uzyskanych
osiągnięciach
poszczególnych zawodników - stypendystów.
4. Klub Sportowy lub Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, o których mowa w ust.1, są zobowiązane
przesyłać Zarządowi zbiorcze rozliczenie zawierające
zestawienie
kopii
dokumentów
potwierdzające
dokonanie wypłat, poświadczone za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Klubu Sportowego lub innego
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, na zasadach
określonych w umowie.
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UCHWAŁA Nr V/30/11
RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim
przekraczające zakres podstawy programowej.
Na podstawie art. 14 ust. 5 i 6 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU. z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703 i 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 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, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618,
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz
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godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przedszkola,
o których mowa w § 2.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia,
o których mowa w § 2 stanowi iloczyn liczby dni pracy
przedszkola w danym miesiącu, opłaty wskazanej
w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających
ponad podstawę programową.

z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127
poz. 857 i Nr 148, poz. 991) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przedszkole Publiczne zapewnia bezpłatne
nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy
programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
oraz
kształcenia
ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4
poz. 17) w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 4. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje
kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez
przedszkole na zlecenie rodziców (opiekunów).

§ 2. Odpłatne
są
świadczenia
przedszkola
w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, obejmujące
koszty
następujących
zajęć
opiekuńczo
wychowawczych i dydaktycznych:
1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne
i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające
ich potrzeby aktywności i zainteresowania;
2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
dziecka
w
różnych
sferach:
umysłowej,
psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej;
3) zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu:
spacery, wycieczki;
4) zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu:
spacery, wycieczki;
5) zabawy i działania podejmowane z inicjatywy
dzieci: słuchanie muzyki, bajek, gry stolikowe,
zabawy konstrukcyjne, tematyczne i badawcze;
6) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
7) opieka nad dziećmi z elementami integracji,
bajkoterapii, muzykoterapii;
8) czynności porządkowe i opiekuńcze związane
z higieną osobistą, samoobsługą i spożywaniem
posiłków;
9) przygotowanie dzieci do udziału w różnych konkursach,
przeglądach, uroczystościach, imprezach, itp.;
10) realizacja programów autorskich i innowacji
pedagogicznych.

§ 5.1. Opłata o której mowa w § 3 ust. 1 nie
obejmuje kosztów wyżywienia.
2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia
w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
z
organem
prowadzącym,
z
zastosowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 3.1. Za świadczenia publicznego przedszkola
prowadzonego przez Gminę Kowalewo Pomorskie
w zakresie przekraczającym realizację podstawy
programowej, ustala się opłatę w wysokości 2,00 zł za 1

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

§ 6. Zakres świadczeń oraz odpłatności będzie
regulowała umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy
dyrektorem a rodzicami (opiekunami) dziecka, która
w szczególności określi:
1) okres, na który jest zawierana;
2) dzienny wymiar pobytu dziecka w przedszkolu
i odpisów z tytułu nieobecności na zajęciach;
3) zakres korzystania z posiłków i opłat za
wyżywienie.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XIII/141/08 Rady
Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca
2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia
udzielane przez Przedszkole Publiczne w Kowalewie
Pomorskim.
§ 8. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

uchwały

powierza

się

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą
obowiązująca od dnia 1 września 2011 r.

942

943
943

UCHWAŁA Nr V/35/11
RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 9a pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589,
z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

w Kowalewie Pomorskim oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania, zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

się
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
daty
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

załącznik nr 1
do uchwały nr V/35/11
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 marca 2011 r.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Kowalewie
Pomorskim oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Podstawą
prawną
działania
Zespołu
Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem” jest:
1) ustawa z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. 2007 r. Nr 70, poz. 473
z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z późn. zm.);
3) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493
z późn. zm.).
§ 2. Regulamin ustala tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowe
warunki jego funkcjonowania.
§ 3. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele
instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz
pomocy osobom indywidualnym, rodzinom.
§ 4. Osoby wchodzące
w
skład
Zespołu
współpracują ze sobą w sposób skoordynowany podczas
spotkań grup roboczych, zapewniających skuteczne
reagowanie na problem.
§ 5. Przez problem rozumie się każdą trudną
sytuację osoby, rodziny, których rozwiązanie wykracza
poza kompetencje jednej instytucji i wymaga
zaangażowania innych podmiotów.
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§ 7. Cele strategiczne:
1) pomoc osobom, rodzinom, w przezwyciężeniu ich
problemów;
2) efektywne podejmowanie działań pomocowych
i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu;
3) współdziałanie z innymi podmiotami przy
rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie;
4) tworzenie lokalnych zintegrowanych programów
i kampanii profilaktycznych m.in. z zakresu
problemów uzależnień, bezrobocia, trudności
wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień
lokalnej polityki społecznej;
5) inicjowanie badań, diagnoz w tym wspólnego
diagnozowania osób indywidualnych i środowiska,
którego
problem
dotyczy
oraz
ekspertyz
wspierających prace Zespołu w danym obszarze
problemowym;
6) rozpowszechnienie informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym.
Rozdział 3
Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 8. Zadania Zespołu są realizowane poprzez:
1) ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej,
rodziny, znajdujących się w sytuacji kryzysowej
i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie
miał na celu przywrócenie integralności rodziny,
bądź środowiska, możliwości realizowania ich
funkcji oraz podejmowanie działań w tym celu
przewidzianych przepisami prawa;
2) udzielanie
pomocy
w
szczególności
psychologicznej, a w zależności od potrzeb
poradnictwa socjalnego lub prawnego, osobom,
rodzinom, grupom problemowym i środowisku,
które mają trudności lub wskazują potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów;
3) podejmowanie interwencji w przypadku przemocy
domowej i uruchamianie procedur mających na celu
jej powstrzymanie;
4) udzielanie pomocy ofiarom przemocy ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci doświadczających
i będących świadkami przemocy w rodzinie;
5) podejmowanie wspólnych działań w ramach
procedury „Niebieska karta”;
6) działania skierowane do całego środowiska, którego
problem dotyczy.
Rozdział 4
Tryb powoływania i odwoływania oraz
funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Rozdział 2
Cele Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 6. Zasadniczym celem Zespołu jest budowanie
lokalnego systemu wsparcia instytucji i służb dla
wypracowania formuły skuteczniejszej współpracy
przedstawicieli różnych grup zawodowych pracujących
w gminie Kowalewo Pomorskie w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Poz. 943

1)
2)
3)
4)
5)

§ 9.1. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Burmistrz.
2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;
Policji;
oświaty;
ochrony zdrowia;
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6) kurator sądowy.
§ 10. Członkami Zespołu i grup roboczych są
kierownicy lub pracownicy instytucji, którymi kierują
i w których pracują, zgodnie ze swoimi kompetencjami
określonymi w szczególnych przepisach prawa,
dotyczących zakresu działania tych instytucji.
§ 11. Członkowie Zespołu powołani są zarządzeniem
Burmistrza i pełnią swoją funkcję do czasu złożenia
rezygnacji oraz ustania członkostwa w inny sposób,
poprzez odwołanie Burmistrza.
§ 12. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może
zostać odwołany w trybie natychmiastowym
w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie
zasad poufności danych informacji uzyskanych
w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego.
§ 13. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje
odwołany w wypadku, gdy:
1) przestaje pracować w instytucji lub jednostce, która
oddelegowała
go
do
pracy
w
Zespole
Interdyscyplinarnym;
2) złoży uzasadniony pisemny wniosek o rezygnacji
w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.
§ 14. Z członków Zespołu na pierwszym posiedzeniu
zostaje wybrany Przewodniczący Zespołu.
§ 15. W ramach Zespołu mogą być tworzone grupy
robocze w celu pracy nad konkretnymi problemami
osób, rodzin.
§ 16. Wszystkich członków Zespołu i grup roboczych
obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych
w ramach prac Zespołu bądź grupy roboczej.
§ 17. Prace Zespołu i grup roboczych koordynuje
Przewodniczący Zespołu.
§ 18. Członkowie Zespołu i grup roboczych
wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych
lub zawodowych.
§ 19. W celu tworzenia zintegrowanych programów
i kampanii profilaktycznych oraz lokalnej polityki
społecznej w pracach uczestniczą wszyscy członkowie
Zespołu.
§ 20. Zespół działa przy Miejsko Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, który
zapewnia jego obsługę administracyjną.
Rozdział 5
Zwoływanie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup
roboczych
§ 21. Zgłoszenie sprawy na posiedzenie grup
roboczych może dokonać każdy członek Zespołu.
Osoba zgłaszająca sprawę ustala z Przewodniczącym
Zespołu skład, miejsce i termin posiedzenia grupy
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roboczej. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie
kwestionariusza zgłoszeniowego.
§ 22. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie
grupy roboczej członków na podstawie kwestionariusza
zgłoszeniowego, podając czas i miejsce. Zwołanie
posiedzenia może mieć formę pisemną, mailową lub
telefoniczną.
§ 23. Przewodniczący zaprasza na posiedzenie grupy
roboczej osoby wskazane w kwestionariuszu.
Przewodniczący nie może odmówić prawa obecności na
posiedzeniu żadnemu z pozostałych członków Zespołu.
§ 24. Skład grup roboczych uzależniony jest od
problemu i może być zmienny w zależności od potrzeb.
§ 25. Posiedzenie grup roboczych odbywa się w dni
powszednie, w godzinach pracy Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.
Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia na
terenie innych instytucji lub organizacji zaangażowanych
w udzielenie pomocy oraz w innych godzinach.
§ 26. Wszyscy członkowie Zespołu spotykają się nie
rzadziej niż raz na 3 miesiące celem przedstawienia
zakresu wsparcia udzielonego przez poszczególne grupy
robocze.
Rozdział 6
Postępowanie na rzecz osób, rodzin, grup
i środowiska
§ 27. Grupa robocza w sprawie spotyka się minimum
dwa razy.
§ 28. Na pierwszym spotkaniu roboczym grupa
robocza ustala plan pomocy osobie, rodzinie,
określający osoby odpowiedzialne za realizację
poszczególnych części działań, opis zadań dla
poszczególnych członków grupy roboczej, a także dla
osoby, rodziny.
§ 29. Plan pomocy ustala się przy uczestnictwie
osoby, rodziny, której sprawa dotyczy. W sprawach
wyjątkowych, możliwe jest określenie planu pomocy
bez obecności osoby, rodziny.
§ 30. Na drugim spotkaniu grupy roboczej
przedstawiane są przez członków działania podjęte na
rzecz osoby, rodziny. Istnieje możliwość zwoływania
kolejnych spotkań w danej sprawie.
Rozdział 7
Dokumentacja, monitorowanie prac Zespołu
Interdyscyplinarnego i grup roboczych
§ 31. Przewodniczący Zespołu gromadzi w celach
statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące m.in.
ilości spraw skierowanych do grup roboczych, składu
poszczególnych grup, efektów pracy grup. W oparciu
o zebrane dane dokonuje oceny realizacji zadań przez
grupy oraz w razie potrzeby proponuje niezbędne korekty.
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§ 32. W ramach pracy z osobą, rodziną gromadzona
jest następująca dokumentacja:
1) kwestionariusz
zgłoszeniowy
dokument
potwierdzający zgłoszenie problemu do rozpatrzenia
przez grupy robocze, do kwestionariusza dołączone
są kopie dokumentów dostarczonych przez dane
osoby. Wzór kwestionariusza zgłoszeniowego
określa załącznik nr 1;
2) pisemna
zgoda
osoby
lub
pełnoletniego
przedstawiciela rodziny, której sprawa ma być
przekazana do rozpatrzenia w ramach pracy grupy
roboczej. Zastrzega się, że w sytuacjach
wyjątkowych (np. w przypadku zagrożenia dobra
dziecka lub zgłoszenia dokonywanego przez
dziecko) grupę roboczą zwołuje się w trybie
natychmiastowym, bez wymaganej zgody. Wzór
zgody osoby lub pełnoletniego przedstawiciela
rodziny określa załącznik nr 2;
3) plan działania Zespołu Interdyscyplinarnego – opis
zadań dla osób objętych pomocą. Wzór planu
działania Zespołu Interdyscyplinarnego określa
załącznik nr 3;
4) monitoring działań Zespołu Interdyscyplinarnego –
realizacja zadań określonych w planie działań przez
członków grup roboczych dotyczących osób
objętych pomocą. Wzór monitoringu działań
Zespołu Interdyscyplinarnego określa załącznik nr 4.
§ 33. Dokumentację z posiedzeń Zespołu i grup
roboczych stanowi lista obecności i każdorazowe
oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich
informacji i danych, które członkowie uzyskali przy
realizacji zadań również po ustaniu członkostwa
w Zespole Interdyscyplinarnych bądź grupie roboczej.
§ 34. Dokumentacja, o której mowa w § 32 i 33 jest
gromadzona w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.
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UCHWAŁA Nr IV/19/2011
RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie Regulaminu korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Piotrkowie Kujawskim oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o wysokości opłat za
korzystanie z hali widowiskowo-sportowej.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 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, 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala
się, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 113

§ 1.1. Uchwala się Regulamin korzystania z Hali
Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski do ustalenia wysokości opłat
tytułem zwrotu kosztów eksploatacji za korzystanie
z Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Rybak

– 6639 –

Poz. 944

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 113

– 6640 –

Poz. 944

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 113

– 6641 –

Poz. 944

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 113

– 6642 –

944

945
945

UCHWAŁA Nr IV/20/2011
RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowisk w Piotrkowie Kujawskim.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 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, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin targowisk w Piotrkowie
Kujawskim, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Rybak

Poz. 944,945

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 113

– 6643 –

Poz. 945

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 113

945

– 6644 –

Poz. 945

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 113

– 6645 –

Poz. 946,947
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UCHWAŁA Nr IV/18/11
RADY GMINY TOPÓLKA
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych
na terenie gminy Topólka.
4) za pojemnik 110 l. brutto - 8 zł + Vat,
5) za pojemnik 1100 l. brutto - 80 zł + Vat.
2. Stawka na rok 2011 - odpady segregowane;
1) za 1 tonę brutto - 22 zł +Vat,
2) za 1 m3 brutto - 9 zł + Vat,
3) za 0,5 m3 brutto - 5 zł + Vat,
4) za pojemnik 110 l. brutto - 7 zł + Vat,
5) za pojemnik 1100 l. brutto - 65 zł + Vat.

Na podstawie art. 7, ust.1, pkt3, art.18, ust.1, art 40,
ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 zm.; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 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, Nr138, poz. 974, Nr173, poz. 1218
oraz z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.,
Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675; 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 6, ust 2
ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku
i czystości w Gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008, z 2006 r. Nr144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464, z 2009 r. Nr18, poz. 97, Nr 79, poz. 666,
Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r., Nr 47,
poz. 278), Rada Gminy Topólka uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/144/09 Rady
Gminy Topólka z dnia 05 listopada 2009 roku
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych
za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych
na terenie Gminy Topólka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Uchwała
podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 1. Ustala się górne stawki opłat za odbiór
odpadów komunalnych – nieczystości stałych,
obowiązujące od 01 kwietnia 2011 r. na terenie Gminy
Topólka, w następującej wysokości:
1. Stawka na rok 2011;
1) za 1 tonę brutto - 30 zł + Vat,
2) za 1 m3 brutto - 13 zł + Vat,
3) za 0,5 m3 brutto - 7 zł + Vat,

Przewodniczący
Rady Gminy
Anna Niedośmiałek

946
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947

UCHWAŁA Nr IV/23/11
RADY GMINY TOPÓLKA
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Topólce oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
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, zm., z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, 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, Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21,
poz. 113) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy

w rodzinie (Dz.U z 2005 r. Nr 180 poz. 1493, zm.
z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28 poz. 146,
Nr 125 poz. 842), Rada Gminy w Topólce uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Topólce oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania, stanowiący załącznik 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Topólka.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 113

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Anna Niedośmiałek

– 6646 –

Poz. 947

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 113

– 6647 –

Poz. 947

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 113

– 6648 –

Poz. 947

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 113

– 6649 –

Poz. 947

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 113

– 6650 –

Poz. 947,948
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ZARZĄDZENIE Nr 0050.8.2011
WÓJTA GMINY TOPÓLKA
z dnia 15 marca 2011 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
Na podstawie art. 30 ust 1 i art.42 oraz art.61 ust.2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591
zmiany 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. Nr102, 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 Nr 180,
poz. 1111 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
i Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) i art.265 pkt 2 oraz
art. 267, art. 269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157
poz. 1240 z 2010 r zmiany; Nr 28, poz. 146, Nr 96
poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 020),
zarządzam, co następuje:
§ 1. Realizując Uchwałę Nr XX/150/2009 Rady
Gminy Topólka z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. z późniejszymi
zmianami
przedkładam
sprawozdanie
roczne
z wykonania budżetu gminy za rok 2010 wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego następująco:
1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie
14 823 484,76 zł. na plan 14 758 854,00 zł, co stanowi
100,44% planu w tym dochody bieżące 14603347,73 zł
na plan 14 554 369,00 zł co stanowi 100,34% oraz
dochody majątkowe 220 137,03 zł na plan
204 485,00 zł co stanowi 107,65% zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania, w tym:
a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonano w kwocie 4 332 531,43 zł. na plan
4343 850,00 zł, co stanowi 99,74% planu,
b) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie 46 095,48 zł, na
plan 50.000,00 zł co stanowi 92,19% planu,
c) Subwencja ogólna w kwocie 6 562 387,00 zł, na
plan 6 562 387,00 zł, co stanowi 100% planu, z tego:
- część podstawowa w kwocie 2 683 317,00 zł, na
plan 2 683 317,00 zł, co stanowi 100% planu,
948

część oświatowa w kwocie 3 777 240,00 zł, na
plan 3 777 240,00 zł, co stanowi 100% planu,
- część rekompensująca w kwocie 101 830,00 zł,
na plan 101 830,00 zł, co stanowi 100% planu.
2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie
16 611 952,80 zł, na plan 17 724 784,00 zł, co stanowi
93,72% planu w tym wydatki bieżące 13 639 215,74 zł
na plan 14 220 973,00 zł co stanowi 95,91% oraz
wydatki majątkowe 2 972 737,06 zł na plan
3 503 811,00 zł co stanowi 84,84% zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania, w tym
w wydatkach bieżących:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej w kwocie 4 332 531,43 zł, na
plan 4 343 850,00 zł, co stanowi 99,74% planu,
b) wydatki
na
realizację
zadań
określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w kwocie 33 794,06 zł, na
plan 68 134 zł, co stanowi 50,34% planu,
3. Deficyt budżetu wyniósł 1 788 468,04 zł, przy
planowanym deficycie 2 965 930,00 zł.
4. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. ogółem
3 220 000,00 w tym:
- pożyczki WFOŚ - 600 000,00 zł,
- kredyt w BGK Toruń 2 620 000,00 zł.
5. Stan środków na rachunku bankowym na dzień
31.12.2010 r 1 432 709,56 zł w tym:
- środki subwencji przekazanej w grudniu na styczeń
– 296 425,00 zł.
6. Przekazano dotację podmiotowa dla instytucji
kultury w łącznej kwocie 243 000,00 zł., na plan
243.000,00 zł, co stanowi 100% planu.
-

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy
w Topólce oraz opublikowanie w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt Gminy
Henryk Orłowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 113

– 6651 –

Poz. 949

949
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INFORMACJA Nr WMIGK.7146.3.2011
BURMISTRZA TUCHOLI
z dnia 31 marca 2011 r.
zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za I i II półrocze 2010 r. położonych na obszarze gminy Tuchola.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Tuchola
a) I półrocze

b) II półrocze

Burmistrz
Tadeusz Kowalski
949

– 6652 –

Sprzedaż Dziennika odbywa się w stałych punktach sprzedaży oraz w systemie prenumeraty w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy i w Delegaturach Urzędu w Toruniu i we Włocławku
Cena brutto prenumeraty na okres jednego półrocza wynosi 741 zł, a prenumeraty rocznej 1482 zł
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 pok. 28 oraz 139 w godzinach pracy Urzędu
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