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UCHWAŁA Nr LIII/444/10
RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej,
Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,
poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r.
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675,
Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996
i Nr 155, poz. 1043) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Uchwala
się
miejscowy
plan
zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego
do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej,
Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina
Szubin, zwanym dalej „planem”, stwierdzając zgodność
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Szubin zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/180/2000
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20.09.2000 r.
2. Integralną częścią uchwały są:
1) załącznik nr 1 - część graficzna planu, zwana dalej
„rysunkiem planu”;
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej
w Szubinie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej
w Szubinie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
3. Granice obszaru objętego planem określa
rysunek w skali 1:1000.

Rozdział 2
Ogólne ustalenia planu
§ 2.1. W planie ustala się następujące przeznaczenie
terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczone na rysunku planu symbolem: 1MN,
2MN, 3MN;
2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem
MN/U;
3) teren cmentarza oznaczony na rysunku planu
symbolem ZC;
4) teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu
symbolem ZP;
5) teren lasu oznaczony na rysunku planu symbolem
ZL;
6) tereny dróg publicznych dojazdowych oznaczone na
rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD,
4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD;
7) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku
planu symbolami 1KW, 2KW;
8) tereny parkingu oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1KP, 2KP.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „infrastrukturze technicznej” – należy przez to
rozumieć wybudowane pod ziemią, na ziemi albo
nad ziemią sieci lub urządzenia wodociągowe,
kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe
i telekomunikacyjne, zgodnie z przepisami
odrębnymi;
2) „kanale technologicznym” – należy przez to
rozumieć ciąg osłonowych elementów obudowy,
studni kablowych oraz innych obiektów lub
urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji
urządzeń infrastruktury technicznej drogowej,
energetycznej i telekomunikacyjnej, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
3) „materiały drobnowymiarowe” – należy przez to
rozumieć kostkę brukową, płyty chodnikowe itp.;
4) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to
rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą odległość
sytuowania ściany zewnętrznej budynku od linii
rozgraniczającej terenu;
5) „obowiązującej linii zabudowy” – należy przez to
rozumieć linie, w których nakazuje się usytuowanie
zewnętrznej, najbliższej w stosunku do ulicy, ściany
budynku, bez uwzględniania balkonów, loggii,
tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp
wystających poza obrys budynku nie więcej niż
1,3 m;
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6) „terenie” – należy przez to rozumieć część obszaru
planu, wyznaczoną na rysunku planu linią
rozgraniczającą, o określonym przeznaczeniu,
oznaczony na rysunku planu symbolem.
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego ustala się:
1) zakaz
lokalizacji
i
rozbudowy
obiektów
budowlanych i urządzeń, które wpływają
negatywnie na ład przestrzenny, a w tym:
a) wolnostojących reklam,
b) tymczasowych
obiektów
budowlanych,
z wyjątkiem zaplecza budów,
c) ogrodzeń
o
przęsłach
pełnych
oraz
prefabrykowanych betonowych i żelbetowych,
d) nowych
napowietrznych
linii
elektroenergetycznych,
e) obiektów budowlanych o wysokości powyżej
12 m z wyłączeniem inwestycji celu publicznego
z zakresu łączności publicznej, zgodnych
z przepisami odrębnymi;
2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,
których usytuowanie określa rysunek planu.
§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko, określonych
w przepisach odrębnych;
2) segregację odpadów w miejscach ich powstawania
i gromadzenie oraz zagospodarowanie zgodnie
z obowiązującym w tym zakresie gminnym planem
gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi;
3) odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych
i roztopowych z dróg do kanalizacji deszczowej;
4) zagospodarowanie
niezanieczyszczonych
wód
opadowych i roztopowych w obrębie działki zgodnie
z przepisami odrębnymi;
5) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci
kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem do czasu jej
realizacji, gromadzenia ścieków w szczelnych,
bezodpływowych zbiornikach na nieczystości oraz
ich wywóz do oczyszczalni ścieków, zakaz
lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;
6) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych z sieci
wodociągowej;
7) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych
z zastosowaniem kotłów posiadających atest
bezpieczeństwa ekologicznego zasilanych energią
elektryczną lub paliwami takimi jak: gaz, olej
opałowy lekki oraz paliwa stałe charakteryzujące się
niskimi wskaźnikami emisji albo alternatywne
źródła energii;
8) na terenach oznaczonych symbolem MN i MN/U
obowiązujące dopuszczalne poziomy hałasu,
określone w przepisach odrębnych, jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
9) zagospodarowanie mas ziemnych powstałych
wskutek prowadzenia robót budowlanych na terenie
działki lub poza nią w sposób niepogarszający stanu
środowiska.
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§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
ustala się obowiązek w przypadku natrafienia na obiekt
archeologiczny
uzgodnienia
dalszego
działania
z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków.
§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznej nie podejmuje się
ustaleń.
§ 8. W
zakresie
granic
i
sposobów
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych
przepisów, w tym terenów górniczych, a także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych nie
podejmuje się ustaleń.
§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków
scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się
ustaleń.
§ 10. W
zakresie
szczególnych
warunków
zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala się dla linii
średniego napięcia SN strefę oddziaływania – linii
elektroenergetycznych SN o szerokości 15,0 m, w której
obowiązują ograniczenia określone w przepisach
odrębnych.
§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną z sieci
infrastruktury technicznej;
2) dla infrastruktury elektroenergetycznej:
a) zakłada się utrzymanie w istniejącej formie
i przebiegu, linie SN oraz nn napowietrzne
i kablowe. Ewentualne przebudowa lub
skablowanie istniejących linii napowietrznych
SN i nn odbywać się będzie na wniosek
zainteresowanej strony, jej kosztem i na
warunkach gestora sieci. Do czasu likwidacji lub
przebudowy napowietrznych linii SN i nn należy
zagwarantować gestorowi dostęp do linii w celu
jej obsługi i konserwacji,
b) w przypadku istniejących linii napowietrznych
niskiego napięcia przewidzianych do zachowania
(do czasu ich zużycia gospodarczego) dopuszcza
się możliwość zasilenia obiektów przyłączem
napowietrznym na warunkach gestora sieci,
c) realizacja sieci uzbrojenia elektroenergetycznego
możliwa będzie pod warunkiem wyprzedzającej
realizacji zadań publicznych (drogi, ulice, ciągi
piesze),
d) termin realizacji uzbrojenia elektroenergetycznego
uzależniony
będzie
od
zainteresowania
inwestorów oraz możliwości zarezerwowania
środków finansowych przez gestora sieci
(umieszczenie w planie inwestycji);
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3) dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja
jest zgodna z przepisami odrębnymi,
4) obsługę komunikacyjną terenów z istniejących
i projektowanych dróg publicznych;
5) dopuszczenie realizacji kanałów technologicznych
w liniach rozgraniczających dróg podczas
rozbudowy układu drogowego, zgodnie z przepisami
odrębnymi;
6) dopuszczenie prowadzenia sieci infrastruktury
technicznej w liniach rozgraniczających dróg;
7) dopuszczenie
przebudowy
urządzeń
elektroenergetycznych na drodze usunięcia kolizji tj.
kosztem i staraniem podmiotów wnioskujących na
podstawie warunków technicznych uzyskanych
u operatora.
§ 12. W
zakresie
sposobów
i
terminów
tymczasowego
zagospodarowania,
urządzania
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.
§ 13. W
zakresie
terenów
rekreacyjnowypoczynkowych oraz służących organizacji imprez
masowych nie podejmuje się ustaleń.
§ 14. W zakresie stawki procentowej o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala
się następujące w wysokości:
1) 30% dla terenów MN, MN/U, ZL;
2) 1% dla terenów KP, ZC, ZP, KDD, KW.
Rozdział 3
Zasady zagospodarowania obowiązujące na obszarze
objętym planem
§ 15. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej: 1MN, 2MN ustala się:
1) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych
działek 650 m2;
2) dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy i rozbiórki istniejących budynków
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;
3) dla budynku mieszkalnego:
a) wolnostojący,
b) do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym
poddasze użytkowe,
c) dach stromy o nachyleniu od 22o do 45o, kryty
dachówką lub materiałem dachówopodobnym,
d) maksymalną wysokość do okapu: 5,0 m, a do
głównej kalenicy: 10 m;
4) dla garażu:
a) dopuszczenie budowy tylko jednego na działce,
b) maksymalną powierzchnię zabudowy 40 m2,
c) maksymalną wysokość do 5,0 m,
d) dach o nachyleniu od 22o do 45o,
e) dopuszczenie
łączenia
z
budynkiem
mieszkalnym,
f) dopuszczenie lokalizacji bezpośrednio przy
granicy nieruchomości w przypadku bdowy
takich budynków po obu stronach granicy
nieruchomości jako bliźniaczych,
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g) zakaz lokalizowania garaży dla samochodów
o nośności powyżej 3,5 t;
maksymalną
powierzchnię
zabudowy:
25%
powierzchni działki;
minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną:
60% z wyłączeniem zieleni projektowanej na
dachach
budynków
oraz
wypełnień
w nawierzchniach ażurowych;
nakaz zapewnienia na każdej działce minimum
dwóch miejsc postojowych dla samochoów
osobowych, w tym miejsca w garażu;
poziom parteru budynku mieszkalnego nie wyższy
niż 0,5 m nad terenem oraz poziom posadzki garaży
nie wyższy niż 0,5 m nad terenem;
dopuszczenie
realizowania
kondygnacji
podziemnych.

§ 16. Dla
terenu
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej: 3MN ustala się:
1) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych
działek 1000 m2;
2) dopuszczenie lokalizowania wyłącznie jednego
wolnostojącego
budynku
mieszkalnego
i garażowego na działce;
3) pozostałe warunki jak w § 15.
§ 17. Dla
terenu
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej i usługowej MN/U ustala się:
1) dopuszczenie realizacji zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zabudowy usługowej, które mogą
występować łącznie lub samodzielnie w ramach
działki/budynku;
2) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych
działek 800 m2;
3) dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy i rozbiórki istniejących budynków
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;
4) dla budynku mieszkalno-usługowego:
a) maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne
w tym poddasze użytkowe,
b) dach stromy o nachyleniu od 22o do 45o, kryty
dachówką lub materiałem dachówopodobnym,
c) maksymalną wysokość: 12,0 m;
5) dla garażu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy 60 m2,
b) dach stromy o nachyleniu od 22o do 45o,
c) maksymalną wysokość do 5,0 m,
d) możliwość łączenia z budynkiem mieszkalnousługowym,
e) zakaz budowy garażu dla samochodów powyżej
3,5 t;
6) łączną powierzchnię zabudowy nie przekraczającą
30% powierzchni działki;
7) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 45%;
8) maksymalną powierzchnię lokalu usługowohandlowego 200 m2;
9) nakaz zapewnienia na działce miejsc postojowych
dla samochodów osobowych w ilości minimum
jedno miejsce postojowe na każde 25 m2
powierzchni użytkowej funkcji usługowej w tym
minimum jedno miejsce postojowe dla osób
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niepełnosprawnych oraz minimum dwóch miejsc
postojowych dla funkcji mieszkalnej, oprócz garażu.
§ 18. Dla terenu cmentarza ZC ustala się:
1) minimalną powierzchnię cmentarza 1,5 ha;
2) dopuszczenie
lokalizacji
kaplicy,
domu
pogrzebowego:
a) maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna,
b) dach stromy o nachyleniu od 22o do 45o,
c) maksymalna wysokość 8,0 m;
3) dopuszczenie lokalizacji znaków kultu religijnego,
grobowców, nagrobków i obiektów małej
architektury;
4) dopuszczenie
budowy
ciągów
pieszych
o maksymalnej szerokości 4,0 m i nawierzchnią
z materiałów drobnowymiarowych;
5) dopuszczenie realizacji powierzchni biologicznie
czynnych, w formie zieleni wysokiej i niskiej –
drzew liściastych i iglastych, krzewów i trawników;
6) nakaz realizacji wejść wyłącznie z terenów 1KP
i 2KP.
§ 19. Dla terenu zieleni urządzonej ZP ustala się:
1) nakaz realizacji powierzchni biologicznie czynnych,
pełniących rolę skwerów w formie zieleni wysokiej
i niskiej – drzew liściastych i iglastych, krzewów
i trawników;
2) dopuszczenie
budowy
ciągów
pieszych
o maksymalnej szerokości 4,0 m i nawierzchnią
z materiałów drobnowymiarowych;
3) dopuszczenie realizacji obiektów małej architektury
w tym ławki, latarnie, formy rzeźbiarskie itp.;
4) teren ogólnodostępny.
§ 20. Dla terenu lasu ZL ustala się:
1) nakaz realizacji powierzchni biologicznie czynnych,
w formie zieleni wysokiej i niskiej – drzew
liściastych i iglastych;
2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych.
§ 21. Dla terenów dróg:
1) publicznych dojazdowych 1KDD, 5KDD ustala się
szerokość w liniach rozgraniczających – 15,0 m;
2) publicznych dojazdowych 2KDD ustala się
szerokość w liniach rozgraniczających – 20,0 m
z dopuszczeniem realizacji parkingów wzdłuż terenu
zieleni publicznej ZP;
3) publicznych dojazdowych 6KDD ustala się
szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m;
4) publicznych dojazdowych 3KDD, 4KDD, 7KDD,
8KDD ustala się zachowanie istniejących szerokości
pasa drogi w liniach rozgraniczających;
5) wewnętrznej 1KW ustala się szerokość w liniach
rozgraniczających 7,0 m;
6) wewnętrznej 2KW ustala się szerokość w liniach
rozgraniczających 10,0 m.
§ 22. Dla terenów parkingów 1KP i 2KP ustala się:
1) nakaz realizacji parkingu dla terenu ZC;
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2) nakaz realizacji nawierzchni z materiałów
drobnowymiarowych;
3) nakaz realizacji nawierzchni odróżniających
kolorem miejsca postojowe od komunikacji kołowej
i ciągów pieszych;
4) nakaz zagospodarowania zielenią wysoką i niską
powierzchni nieutwardzonych.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Burmistrzowi Szubina.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Domżała
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załącznik nr 1
do uchwały nr LIII/444/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 listopada 2010 r.
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załącznik nr 2
do uchwały nr LIII/444/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 listopada 2010 r.

Poz. 988,989

art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 roku. Nr. 142, poz 1591 z późn. zm.) i art. 111
ust. 2 pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15,
poz. 148 z późn. zm.)

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Szubinie
o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu przyległego do ulic:
Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej,
Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina
Szubin

Rada Miejska w Szubinie rozstrzyga co następuje:
1) Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury
technicznej, zapisane w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
terenu
przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej,
Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi
Zamość
obejmują
realizację
następujących
inwestycji:
a) przebudowę oraz rozbudowę istniejących
i realizację nowych dróg,
b) budowę, rozbudowę oraz przebudowę sieci
wodociągowej,
kanalizacji
sanitarnej
i deszczowej.
2) Zadania wymienione w pkt 1 będą realizowane
etapowo, z wyodrębnieniem w I etapie sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
Zadania
inwestycyjne,
o
których
mowa
w rozstrzygnięciu, finansowane będą zgodnie
z zasadami i zapisami określonymi w wieloletnich
planach inwestycyjnych i finansowych gminy Szubin,
wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz
strategią rozwoju gminy Szubin.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Rada Miejska w Szubinie rozstrzyga, co następuje:
do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
terenu
przyległego
do
ulic:
Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej
i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin,
wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od
05 lipca 2010 r. do 04 sierpnia 2010 r., została
wniesiona jedna uwaga, którą rozpatrzono pozytywnie
w całości.

załącznik nr 3
do uchwały nr LIII/444/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 listopada 2010 r.
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Szubinie
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego terenu
przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej,
Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi
Zamość, gmina Szubin, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
988
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UCHWAŁA Nr VI/20/2011
RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie budżetu na 2011 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o, samorządzie gminnym
//Dz.U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zm./ ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze
zmianami/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,
art. 222, art. 235, art. 242, art. 258 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U.

Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/ Rada Gminy uchwala,
co następuje
§ 1. Ustala się kwotę dochodów budżetowych na
2011 rok w wysokości 31.729.226 zł z tego:
- dochody bieżące 22.678.326 zł
- dochody majątkowe 9.050.900 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 118

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na
2011 rok w wysokości 35.284.226 zł z tego:
1/ wydatki bieżące w wysokości 20.232.326 zł
w tym:
- wynagrodzenia ogółem 8.703.722 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.588.650 zł
- obsługa długu 300.000 zł
2/ wydatki majątkowe w wysokości 15.051.900 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1/ ogólną 135.000 zł
2/ celową 100.000 zł
z przeznaczeniem na:
- zadania oświatowe 50.000 zł
- zarządzanie kryzysowe 50.000 zł
§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3.555.000 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1/ zaciąganych kredytów w kwocie 2.075.000 zł
2/ zaciąganych pożyczek w kwocie 1.480.000 zł
§ 5. Wykaz inwestycji na 2011 stanowi załącznik
Nr 3
§ 6. Łączna
kwoata
przychodów
budżetu
w wysokości 6.511.036,84 zł oraz łączna kwota
rozchodów w wysokości 6.511.036,84 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 4
§ 7. Limity zobowiązań z tytyłu kredytów
i pożyczek zaciąganych na:
1/ sfinansowanie planowanego deficytu 3.555.000,00 zł
2/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
300.000,00 zł
3/ spłatę
wcześniej
zaciągniętych
zobowiązań
2.956.036,84 zł
4/ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej 3.000.000,00 zł
5/ na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w ramach WPF 2.000.000,00 zł
§ 8.1. Łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku
budżetowym w kwocie 50.000 zł
2. Kwoatę wydatków przypadających do spłaty
w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową,
z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie
50.000 zł.
§ 9. Ustala się dochody w kwocie 135.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 135.000 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 10. Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki
w kwocie 250.000 zgodnie z załącznikiem Nr 5
§ 11. Określa się plan przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego
989
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1/ przychody w wysokości 2.313.100 zł
2/ koszty w wysokości 2.312.100 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6
§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy
1/ Samorządowej Instytucji Kultury w kwocie 250.000 zł
2/ Samorządowego Zakładu Budżetowego w kwocie
1.156.000 zł
3/ Stowarzyszeń sportowych w kwocie 50.000 zł
4/ Ochrona i konserwacja zabytków w kwocie 30.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7
§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania
z
zakresu
administracji
rządowej
zgodnie
z załącznikiem Nr 8
§ 14. Ustala się dochody i wydatki samorządowej
instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 9
§ 15. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie
publicznoprawnym.
§ 16. Upoważnia się Wójta do:
1/ zaciągania kredytów i pożyczek na:
a/ pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu w kwocie
300.000,00 zł
b/ spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych pozyczek i kredytów
w wysokości 2.956.036,84 zł
c/ zaciąganie
kredytów
i
pożyczek
na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w wysokości 3.555.000,00 zł
2/ dokonywania zmian w budżecie polegających na
przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
w zakresie wydatków bieżących
3/ przekazanie uprawnień kierownikom jednostek
budżetowych
do
dokonywania
przeniesień
planowanych wydatków w planie finansowym za
wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia
4/ zaciąganie zobowiązań do kwoty 200.000,00 zł
5/ lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Jadwiga Padlewska

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA Nr V/18/11
RADY GMINY RADOMIN
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych Dz.U. nr 157, poz. 1241
ze zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r.
Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020,
Nr 161, poz. 1078 oraz art. 211, 212, 214, 215, 222,
235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.
Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Rada uchwala co
następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na
2011 rok w wysokości 11 631 218 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 9 153 025 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 2 478 193 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu
na 2011 rok w wysokości 11 631 218 zł., z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 8 480 127 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 151 091 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
§ 3. Ustala się budżet zrównoważony.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych
przychodów 1 687 720 zł. i łączną kwotę planowanych
rozchodów 1 687 720 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. Określa się limity wydatków na zadania
inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Ustala się dochody w kwocie 47 000 zł z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56 264,15 zł
na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się dochody w kwocie 3 000 zł z tytułu opłat
i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
w kwocie 7 308,16 zł na realizację zadań
związanych z ochroną środowiska.
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje podmiotowe 80 000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 6.,
2) dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych 35 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu
zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych zaciąganych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.,
2) finansowanie planowanej inwestycji -Budowa ujęcia
wodociągowego z przebudową sieci wodociągowej
w miejscowości Szczutowie, gmina Radomin
312 989 zł,
3) finansowanie planowanej inwestycji- Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Radomin – 267 607 zł
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Radomin do
zaciągania zobowiązań:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości
poszczególnych limitów zobowiązań: - pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu w kwocie 1 000 000 zł., - finansowanie
planowanej inwestycji- Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radomin –
267 607 zł
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na
przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu
wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy oraz w zakresie wydatków
majątkowych.
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek
budżetowych
do
dokonywania
przeniesień
planowanych wydatków w planie finansowym za
wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach.
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§ 10. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości
80 000 zł, w tym:
a) rezerwę ogólną w kwocie 25 000 zł,
b) rezerwę celową w kwocie 55 000 zł.
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego.

Poz. 990,991

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Wiwatowski

§ 11. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę
finansową w ramach budżetu.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radomin.
990
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UCHWAŁA Nr 46/V/11
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 24 lutego 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta
Koronowa.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póżn. zm.)1 oraz art. 94
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271
z późn. zm.)2, po zasięgnięciu opinii Burmistrza
Koronowa oraz samorządu aptekarskiego uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 254/XL/10 Rady Powiatu
Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie
ustalenia
rozkładu
godzin
pracy
aptek
ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 98 poz. 1228), zmienionej
uchwałą Nr 276/XLIV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z
dnia 26 sierpnia 2010 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 145 poz. 1816), wprowadza się następujące zmiany:
1 Załącznik Nr 1 wymienionej wyżej uchwały
otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Załącznik Nr 2 wymienionej wyżej uchwały
otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Bydgoskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Zenon Rydelski

1. Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200
poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92
poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz.
230, Nr 106 poz. 675.
2. Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2008 r. Nr 232
poz. 1570, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 31
poz. 206, Nr 98 poz. 817, Nr 92 poz. 753, Nr 95 poz. 788, z 2010 r. Nr
78 poz. 513, Nr 107, poz. 679.
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UCHWAŁA Nr V/39/2011
RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM
z dnia 25 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów
i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
na terenie miasta i gminy Skępe.
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów
placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego,
psychologa, logopedy i doradcy zawodowego na terenie
Miasta i Gminy, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust.1 tabeli w wierszu 1 kol. 4: liczbę 3
zastępuje się liczbą 5, natomiast liczbę 7 zastępuje
sie liczbą 10.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, Nr167, 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. Nr180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675) oraz art.42 ust.7 pkt 2 i 3 w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku
Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
zm: Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542
i Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr! 91,
poz. 1369, Nr 247, poz. 1821 z 2008 r. Nr 145, poz. 917
i z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67, poz. 572,
Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706),
uchwala się, co nastepuje:

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od 1 września 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski

§ 1. W uchwale Nr XXVII/189/2009 Rady
Miejskiej w Skępem z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie
992
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UCHWAŁA Nr VI/37/2011
RADY GMINY LNIANO
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lniano.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r.
Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193,
Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173,
poz. 1218 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28,

poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675) uchwala się „Wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Lniano na lata 2011-2015” o następującej treści:
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Lniano na lata 2011- 2015
Rozdział 1
Mieszkaniowy zasób gminy.
§ 1.1. Mieszkaniowy zasób gminy obejmuje lokale
mieszkalne stanowiące własność Gminy Lniano.
2. Szczegółowy wykaz zasobów mieszkaniowych
gminy oraz prognozę na lata 2011-2015 określa
załącznik nr 1.
3. Nie przewiduje się powiększenia zasobu,
o którym mowa w ust. 2 poprzez budowę nowych
mieszkań.
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4. Pozyskiwanie
lokali
socjalnych
będzie
następowało
poprzez
adaptację
pomieszczeń
w budynkach będących własnością gminy.
5. Techniczny stan lokali określa się na podstawie
stopnia zużycia budynku, w którym mieści się lokal
mieszkalny oraz wyposażenia lokali w instalacje
centralnego ogrzewania, wodociągową, kanalizacyjną,
itp. zgodnie z opracowanymi książkami obiektu
budowlanego.
Rozdział 2
Zakres prac remontowych i modernizacyjnych
budynków i lokali.
§ 2.1. Analizę
rzeczowego
zakresu potrzeb
remontowych i modernizacyjnych w poszczególnych
latach określa załącznik nr 2.
2. Planowaną wielkość środków finansowych
przeznaczonych w poszczególnych latach na remonty
i modernizację określa również załącznik nr 2
3. Rzeczowy plan remontów i modernizacji
tworzony jest na okres pięciu lat w oparciu o plan
finansowy, z uwzględnieniem analizy rzeczowego
zakresu potrzeb remontowych i modernizacyjnych,
o których mowa w zał. nr 2.
4. Środki finansowe na realizację planu remontów
Rada Gminy corocznie określi w uchwale budżetowej.
Rozdział 3
Polityka gminy w zakresie sprzedaży lokali.
§ 3.1. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych są
określone w odrębnej uchwale Rady Gminy Lniano.
2. Nie planuje się sprzedaży lokali w latach 20112015.
3. Z uwagi na małą ilość lokali w gminnych
zasobach
mieszkaniowych,
podejmowane
będą
działania mające na celu tworzenie warunków do
rozwoju budownictwa jednorodzinnego oraz adaptacji
pomieszczeń w innych budynkach będących własnością
gminy na cele mieszkaniowe.
Rozdział 4
Zasady polityki czynszowej
§ 4.1. Stawki czynszu za lokale wchodzące
w skład gminnego zasobu mieszkaniowego ustala Wójt
Gminy
zgodnie
z
zasadami
ustalonymi
w obowiązujących w tym zakresie przepisach
prawnych.
2. Ustalony Zarządzeniem Wójta Gminy czynsz,
składać się będzie z czynszu podstawowego
i czynników podwyższających lub obniżających wartość
użytkową.
Rozdział 5
Zasady zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
gminy.
§ 5. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy zarządza bezpośrednio
Wójt Gminy.

– 6892 –

Poz. 993

Rozdział 6
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.
§ 6.1. Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu
gminy finansowane są w pierwszej kolejności
z wpływów z tytułu czynszów za lokale mieszkalne
i socjalne, innych dochodów gminy i dotacji celowych.
2. Koszty planowanych remontów i modernizacji
lokali oraz budynków wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy w latach 2011 - 2015
określone są w załączniku nr 2.
Rozdział 7
Polityka gminy w zakresie racjonalnego
gospodarowania mieszkaniowym zasobem.
§ 7. Zakres planowanych remontów nie będzie
wymagał zamiany lokali na okres trwania remontu.
Rozdział 8
Przepisy końcowe.
§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 9. Traci moc uchwała nr IV/36/07 z dnia
28 lutego 2007 roku w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Lniano (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 56 z dnia 11 maja
2007 r. poz. 894).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwalski
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UCHWAŁA Nr VI/28/2011
RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego.
Na podstawie art. 18 ust. 5 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116
poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, 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 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420
i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146,
Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675) oraz art. 9a ust. 15
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180,
poz. 1493, z 2009 r., Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28,
poz. 146 i Nr 125, poz. 842) RADA GMINY uchwala,
co następuje
§ 1. Uchwala się Regulamin określający tryb,
sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łysomice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
daty
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Wojda
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UCHWAŁA Nr VII/43/11
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 4 kwietnia 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunki 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, 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) oraz art. 9a ust. 1 i 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.
Nr 180, poz. 1493, z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 125,
poz. 842 oraz Nr 206, poz. 1589) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Ciechocinku oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Ciechocinka.

powierza

się

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/32/11 Rady Miejskiej
Ciechocinka z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego
do
spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków
jego funkcjonowania
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Aldona Nocna

załącznik
do uchwały nr VII/43/11
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 4 kwietnia 2011 r.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Ciechocinku oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu
Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Ciechocinku, w szczególności
w zakresie:
a) przygotowania posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego
i grup roboczych oraz materiałów niezbędnych do
udziału w posiedzeniach,
b) sporządzania protokołów posiedzeń,
c) prowadzenia jednolitej bazy danych dotyczących
pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i grup
roboczych.
Rozdział II
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 2.1. Do prac Zespołu Interdyscyplinarnego
powołani zostaną umocowani przedstawiciele:
a) jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
b) gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych,
c) policji,
d) oświaty,
e) ochrony zdrowia,
f) organizacji pozarządowych,
g) kuratorzy sądowi.
2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą
wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele
innych podmiotów, niż określone w ust. 1 działających
na terenie Ciechocinka na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
§ 3.1. Przedstawiciele poszczególnych instytucji,
organizacji i jednostek organizacyjnych mający wejść
w skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostają wskazani
imiennie przez osoby kierujące tymi instytucjami,
organizacjami i jednostkami.
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2. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego podaje
Burmistrz Ciechocinka w zarządzeniu powołującym
Zespół Interdyscyplinarny.
3. Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego przed udziałem w pierwszym posiedzeniu – składa
pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności
wszelkich informacji i danych uzyskanych przy
realizacji zadań w ramach pracy w Zespole. Obowiązek
ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa
z Zespole Interdyscyplinarnym oraz w grupach
roboczych.
4. Odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego
przed upływem kadencji może nastąpić w drodze
zarządzenia Burmistrza Ciechocinka w sytuacjach
następujących:
a) na wniosek przewodniczącego Zespołu,
b) na wniosek instytucji, organizacji lub podmiotu,
którego członek jest przedstawicielem,
c) na wniosek zainteresowanego członka Zespołu
Interdyscyplinarnego,
d) w sytuacji uzasadnionego podejrzenia o naruszenie
zasad poufności danych i informacji uzyskanych
w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym.
5. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego
Zespołu Interdyscyplinarnego:
1) przewodniczący
Zespołu
Interdyscyplinarnego
zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu
zwołanym przez Burmistrza Ciechocinka w terminie
30 dni od daty wydania zarządzenia powołującego
Zespół Interdyscyplinarny, w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów,
2) o
wyborze
przewodniczącego
Zespołu
Interdyscyplinarnego Burmistrz Ciechocinka zostaje
powiadomiony pisemnie,
3) przewodniczący może zostać odwołany na
podstawie:
a) uzasadnionego
pisemnego
wniosku
któregokolwiek
z
członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego,
b) pisemnej rezygnacji przewodniczącego,
c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza
Ciechocinka.
6. Odwołanie
przewodniczącego
Zespołu
Interdyscyplinarnego następuje zwykłą większością
głosów w wyniku głosowania jawnego.
7. Odwołanie
przewodniczącego
powoduje
konieczność powołania nowego przewodniczącego,
zgodnie z zapisem ust. 5.
Rozdział III
Warunki funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego
§ 4.1. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.
2. Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego
zwołuje Burmistrz Ciechocinka lub osoba przez Niego
upoważniona i prowadzi je do momentu wyboru
przewodniczącego.
3. Na
pierwszym
posiedzeniu
Zespołu
Interdyscyplinarnego wybierany jest przewodniczący,
zastępca przewodniczącego oraz sekretarz zespołu

– 6905 –

spośród członków Zespołu,
w głosowaniu jawnym.

Poz. 995

większością

głosów

§ 5.1. Zespół Interdyscyplinarny obraduje na
posiedzeniach. Prace Zespołu prowadzone są, jeżeli
w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej
połowa jego członków. Uczestnictwo w posiedzeniach
Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.
2. W razie niemożności uczestnictwa w pracach
Zespołu Interdyscyplinarnego, członek Zespołu
obowiązany jest poinformować przewodniczącego
o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie
tych obowiązków.
§ 6.1. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
zwołuje przewodniczący lub jego zastępca w zależności
od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
określa porządek posiedzenia i kieruje pracami Zespołu.
3. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego, jego obowiązki pełni zastępca lub
osoba wskazana przez przewodniczącego.
§ 7.1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
lub jego zastępca zawiadamia pisemnie członków
Zespołu o terminie, miejscu i porządku posiedzenia, nie
później niż na 14 dni przed planowanym terminem.
2. W zależności od zaistniałej potrzeby może zostać
zwołane posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego bez
zachowania trybu i terminu wskazanego w ust. 1.
Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia może również
nastąpić na wniosek Burmistrza Ciechocinka lub
pisemny wniosek członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
lub jego zastępca analizując treść wniosku zwołuje
posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy
roboczej współpracującej z Zespołem, według miejsca
zamieszkania ofiary przemocy w rodzinie, w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu wniosku.
4. Z ważnych przyczyn Zespół Interdyscyplinarny
może
postanowić
o
odroczeniu
posiedzenia
z równoczesnym wyznaczeniem nowego terminu
posiedzenia. Członków Zespołu obecnych na
posiedzeniu należy uznać za powiadomionych,
a nieobecnych zawiadamia się.
5. Zespół Interdyscyplinarny może postanowić
o przerwaniu posiedzenia i kontynuowaniu go
w terminie późniejszym.
§ 8.1. Przewodniczący
otwiera
posiedzenie,
przedstawia projekt porządku posiedzenia i przyjmuje
wnioski w tej sprawie.
2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego mogą
zgłaszać sprawy do rozpatrzenia nieobjęte porządkiem
posiedzenia.
3. Przewodniczący prowadzi obrady według
przyjętego przez Zespół Interdyscyplinarny porządku
posiedzenia.
§ 9.1. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
mają charakter zamknięty lub otwarty. W posiedzeniach

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 118

otwartych mogą brać udział osoby nie będące
członkami zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Do
udziału
w
posiedzeniach
Zespołu
Interdyscyplinarnego przewodniczący lub jego zastępca
może zapraszać osoby spoza składu zespołu,
w szczególności w roli ekspertów i specjalistów,
z głosem doradczym, bez prawa do głosowania.
3. W
trakcie
posiedzenia
Zespołu
Interdyscyplinarnego istnieje możliwość zmiany trybu
posiedzenia z otwartego na zamknięty i odwrotnie.
Wymaga to złożenia formalnego wniosku o zmianę
trybu posiedzenia Zespołu i przegłosowania wniosku.
§ 10.1. W sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie,
w przypadku indywidualnym, obrady w sprawie
poprzedza jej zreferowanie przez wyznaczonego
członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Dyskusję
podczas
obrad
prowadzi
przewodniczący
posiedzenia
udzielając
głosu
poszczególnym członkom.
3. Głosowanie
na
posiedzeniach
Zespołu
Interdyscyplinarnego odbywa się w sposób jawny.
4. Postanowienia Zespołu Interdyscyplinarnego
zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej
ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
5. Zespół Interdyscyplinarny wyraża wnioski,
opinie, stanowiska i apele w sprawach należących do
zakresu jego działania oraz podejmuje rozstrzygnięcia
w trybie uchwał, z wyjątkiem kwestii organizacyjnych
lub proceduralnych, które są przyjmowane w formie
adnotacji zawartych w protokole posiedzenia,
z zastrzeżeniem § 13.
6. Odnotowanie sprawy do protokołu zarządza
przewodniczący.
7. Uchwały podpisuje przewodniczący.
§ 11.1. Z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
sporządzany jest protokół, który powinien zawierać
w szczególności:
a) datę, miejsce i czas trwania posiedzenia,
b) imiona i nazwiska osób zabierających głos
i referentów spraw,
c) podjęte uchwały i stanowiska w sprawie będące
przedmiotem posiedzenia,
d) tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki
indywidualne, opis działań do podjęcia, ewentualne
sprawozdania z realizacji podjętych wcześniej
ustaleń.
2. Protokół podpisuje przewodniczący oraz
protokolant.
3. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego mogą
zapoznać się z jego treścią w siedzibie Zespołu i wnieść
ewentualne uwagi na najbliższym posiedzeniu.
4. Na posiedzeniu sporządza się listę obecności,
która jest załącznikiem do protokołu.
§ 12. Zespół Interdyscyplinarny w drodze uchwały
może tworzyć grupy robocze w indywidualnych
przypadkach, w celach określonych w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup
roboczych
wchodzą
przedstawiciele
instytucji,
995

– 6906 –

Poz. 995

o których mowa w art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz.U. z 2010 r. Nr 180, poz. 1493 z późn.
zm.).
§ 13. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone
w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół
Interdyscyplinarny lub wynikające z problemów
występujących w indywidualnych przypadkach.
§ 14. Do
zadań
grup
roboczych
należy
w szczególności:
1) Opracowanie
i
realizacja
planu
pomocy
w indywidualnych przypadkach wystąpienia
przemocy w rodzinie,
2) Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi
do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem
przemocy,
3) Dokumentowanie działań podejmowanych wobec
rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz
efektów tych działań.
§ 15.1. Do porządku obrad grupy roboczej przyjmuje
się odpowiednio zapisy dotyczące posiedzeń Zespołu
Interdyscyplinarnego, z zastrzeżeniem ust 2.
2. Grupy robocze podejmują rozstrzygnięcia
w ramach swoich zadań w formie pisemnych stanowisk.
Protokół z posiedzenia grupy roboczej podpisują
wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu.
3. Grupy
robocze
informują
Zespół
Interdyscyplinarny o wynikach swojej pracy nie rzadziej
niż w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kwartału
roku kalendarzowego.
§ 16. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
i grup roboczych odbywają się w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku lub innym
miejscu wskazanym przez przewodniczącego.
§ 17. Zespół
Interdyscyplinarny
przygotowuje
roczne sprawozdanie ze swojej działalności za każdy
rok kalendarzowy i przedkłada go Burmistrzowi do
końca lutego następnego roku.
Rozdział IV
Przepisy końcowe
§ 18.1. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach
obowiązków służbowych i zawodowych.
2. Nadzór
nad
działalnością
Zespołu
Interdyscyplinarnego sprawuje Burmistrz Ciechocinka.
3. Burmistrz może żądać w każdej chwili wszelkich
dokumentów związanych z działalnością Zespołu
Interdyscyplinarnego.
4. Burmistrz Ciechocinka może wydawać wiążące
zalecenia
dotyczące
pracy
Zespołu
Interdyscyplinarnego.
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UCHWAŁA Nr VII/46/11
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 4 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a 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, 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) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2103 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
z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 148,
poz. 991) Rada Miejska Ciechocinka uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci
moc
uchwała
Rady
Miejskiej
Ciechocinka Nr XXIV/237/05 z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 67 poz. 1296;
Nr 131, poz. 2202 oraz z 2010 r. Nr 126 poz. 1616)
§ 3. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Ciechocinka.

powierza

się

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Aldona Nocna

załącznik
do uchwały nr VII/46/11
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 4 kwietnia 2011 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na
terenie gminy Ciechocinek
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy miejskiej Ciechocinek określa:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
w zależności od zdarzenia losowego.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
2) uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione
w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), zamieszkujące teren Gminy
Miejskiej Ciechocinek,
3) rodzicach - należy przez to rozumieć również
prawnych opiekunów,
4) rodzinie – rozumie się przez to osoby spokrewnione
lub niespokrewnione pozostające w faktycznym
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
5) świadczeniach pomocy materialnej o charakterze
socjalnym - należy przez to rozumieć stypendium
szkolne oraz zasiłek szkolny,
6) stypendium - rozumie się przez to stypendium
szkolne,
7) zasiłku – rozumie się przez to zasiłek szkolny,
8) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć
miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie,
o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64,
poz. 593 z późn. zm.).
Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 3. Wysokość stypendium na dany rok różnicuje
się w zależności od dochodu na członka rodziny ucznia
w sposób następujący:
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a) do 150 złotych - 112 zł miesięcznie,
b) powyżej 150 do 351 zł - 100 zł miesięcznie.
Rozdział 3
Formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym
§ 4.1. Formami stypendium szkolnego na terenie
Gminy Miejskiej Ciechocinek są:
1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a także udział
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza
szkołą,
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególności zakup podręczników wskazanych
przez ucznia i zaakceptowanych przez szkołę,
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
2. Stypendium szkolne może być udzielone
w jednej lub kilku formach jednocześnie.
§ 5. Formą
zasiłku
szkolnego
może
być
świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym, niezależnie od
otrzymanego stypendium szkolnego.
Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 6.1. Stypendium szkolne przyznawane jest
zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 n ustawy
o systemie oświaty.
2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Ciechocinku do 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych do 15 października
danego roku szkolnego.
3. Wnioski
nieudokumentowane
nie
będą
rozpatrywane.
4. Stypendia szkolne przyznawane są w formie
pieniężnej.
§ 7.1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń
otrzymujący stypendium szkolne są zobowiązani
niezwłocznie powiadomić Burmistrza Ciechocinka
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium szkolnego.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do
dyrektorów szkoły, kolegium nauczycielskiego,
nauczycielskiego
kolegium
języków
obcych,
pracowników kolegium służb społecznych, gdy dyrektor
otrzyma informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego.
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Rozdział 5
Szczegółowe zasady przyznawania stypendium
szkolnego
§ 8.1. Stypendium szkolne przyznawane jest na
okres od września do czerwca w danym roku szkolnym,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych na okres od
października do czerwca roku szkolnego.
2. W przypadku ucznia kończącego naukę, ostatnie
stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył
naukę.
3. Stypendium wypłaca się co miesiąc z dołu, do
25 dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz
ust. 5.
4. W przypadku przyznania stypendium na okres
całego roku szkolnego wypłata stypendium następuje za
okres od 01 września do 31 grudnia danego roku
kalendarzowego oraz za okres od 01 stycznia do
30 czerwca następnego roku kalendarzowego.
5. Wypłata stypendium za okres od 01 stycznia do
30 czerwca może nastąpić w przypadku spełniania przez
ucznia warunków wynikających z art. 90d ust. 7 lub
ust. 8 ustawy z dnia 07 września 2001 r. o systemie
oświaty.
6. Osoby uprawnione są zobowiązane do złożenia
w terminie do 31 marca danego roku w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku
aktualizacji wniosku zawierającej informacje niezbędne
do ustalenia, czy wnioskodawca spełnia warunki
określone przepisami prawa do otrzymania stypendium.
7. W uzasadnionych przypadkach stypendium
szkolne może być wypłacone jednorazowo za cały rok
szkolny.
Rozdział 6
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 9.1. Zasiłek szkolny może być przyznany
uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej jeden raz w stosunku do jednego
zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek,
złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Ciechocinku.
§ 10. Zdarzeniami
losowymi
uzasadniającymi
przyznanie zasiłku są w szczególności:
a) klęski żywiołowe (pożar, powódź),
b) zalanie mieszkania ucznia,
c) okradzenie mieszkania ucznia,
d) długotrwała choroba ucznia lub rodzica, opiekuna
prawnego,
e) śmierć rodzica, opiekuna prawnego, pod warunkiem,
że zdarzenia te uzasadniają udzielenie pomocy w tej
formie.
§ 11.1. Zasiłek szkolny może być przyznany
w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie
wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
w formie pomocy rzeczowej o charakterze
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edukacyjnym,
niezależnie
od
otrzymywanego
stypendium szkolnego.
2. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza
się 3% kwoty dotacji celowej otrzymanej przez gminę
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym z budżetu państwa.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 12. Od decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej rodzicom lub pełnoletniemu
uczniowi przysługuje prawo odwołania się do
Samorządowego
Kolegium
Odwoławczego
za
pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.
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UCHWAŁA Nr VI/26/11
RADY GMINY ŚLIWICE
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śliwice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90b,
90f i 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/119/08 Rady Gminy
Śliwice z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie
regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych
na
terenie
Gminy
Śliwice
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 70 poz. 1172) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 7 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzna, że
udzielenie stypendium w formach, o których mowa
w pkt 1) i pkt 2), a w przypadku uczniów szkół
ponadgimnazjalnych także w formie, o których
mowa w pkt 3), nie jest możliwe, natomiast
w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa
w pkt 3), udzielenie stypendium w formach
o których mowa w pkt 1) – 3), nie jest celowe.”;
2) w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego składa się
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Śliwicach.”,
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Formalnej oceny
wniosku, pod kątem prawidłowości wypełnienia
druku wniosku i kompletności załączników,
dokonują pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Śliwicach.”;
3) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Decyzję o przyznaniu
lub odmowie przyznania stypendium szkolnego
podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Śliwicach.”;
4) § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12. Rodzice ucznia lub
słuchacza otrzymującego stypendium szkolne,
pełnoletni uczeń lub słuchacz, a także dyrektor
szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śliwicach o ustaniu przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Śliwice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Zieliński

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 118

– 6910 –

Poz. 998

998
998

UCHWAŁA Nr VIII/64/11
RADY MIEJSKIEJ w KORONOWIE
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego
zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego
zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; 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; Nr 28, poz. 146; Nr 106,
poz. 675; Nr 40, poz. 230) w związku z art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191,
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825;
z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730,
Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; Nr 96,
poz. 620; Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 12, art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 Nr 95,
poz. 613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226,
poz. 1475) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.
Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484;
z 2006 r Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r.
Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010
Nr 96, poz. 620; Nr 226, poz. 1475) oraz art. 28 § 4,
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60; Nr 85, poz. 727; Nr 86, poz. 732; Nr 143,
poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470; Nr 104, poz. 708;
Nr 217, poz. 1590; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105,
poz. 721; Nr 120, poz. 818; Nr 192, poz. 1378; Nr 195,
poz. 1414; Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118,
poz. 745; Nr 141, poz. 888; Nr 180, poz. 1109; Nr 209,
poz. 1316; Nr 131, poz. 1075; Nr 209, poz. 1320;
Nr 209, poz. 1318; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 44,
poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168,
poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676;
z 2010 r. Nr 57, poz. 355; Nr 40, poz. 230; Nr 127,
poz. 858; Nr 142, poz. 961; Nr 197, poz. 1306; Nr 59,
poz. 781; nr 59, poz. 782; Nr 157, poz. 1241; Nr 197,
poz. 1306; Nr 182, poz. 1228) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zarządza się na terenie gminy Koronowo pobór
podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie
łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków:
rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących

łącznego zobowiązania pieniężnego należnych za dany
rok podatkowy, w drodze inkasa.
§ 2. Inkaso podatków, tj. łącznego zobowiązania
pieniężnego, rolnego, leśnego, i od nieruchomości
powierza się sołtysom sołectw gminy Koronowo.
Wykaz inkasentów zawarty jest w załączniku Nr 1 do
uchwały.
§ 3. Ustala się, że zainkasowane kwoty podatku
Inkasent przekazuje na rachunek bankowy urzędu do
banku, który prowadzi obsługę bankową budżetu gminy
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych
po terminie płatności podatków.
§ 4. Określa się wynagrodzenie za inkaso
w wysokości 4% prowizji od pobranych kwot podatków
w sołectwach i terminowo przekazanych na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego w Koronowie.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/120/07 Rady
Miejskiej w Koronowie z dnia 24 października
2007 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Włodzimierz Domek
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załącznik
do uchwały nr VIII/64/11
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Wykaz organów wykonawczych jednostek pomocniczych - sołtysów zwanych inkasentami Gminy Koronowo
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UCHWAŁA Nr VIII/66/11
RADY MIEJSKIEJ w KORONOWIE
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie plaż i kąpielisk miasta i gminy
Koronowo.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116,
poz. 1203, Nr 102, poz. 1055, 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) oraz art. 5 ust. 4
ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia

przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 96,
poz. 1107, z 2003 r. Nr 229, poz. 2274, z 2010 r. Nr 81,
poz. 529) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Wprowadza się całkowity zakaz palenia
wyrobów tytoniowych na obszarze strzeżonych plaż
oraz innych zorganizowanych kąpielisk w granicach
administracyjnych gminy Koronowo, stanowiących
strefę wolną od dymu tytoniowego, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy
posadowionych na plażach i kąpieliskach obiektów

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 118

gastronomicznych,
pomieszczenia, w
dozwolone.

posiadających
których palenie

– 6912 –

Poz. 999,1000,1001

wyznaczone
tytoniu jest

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.

§ 2. Wprowadza się obowiązek oznakowania
miejsc objętych zakazem oraz umieszczenia informacji
o zakazie palenia wyrobów tytoniowych w tych
miejscach.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Włodzimierz Domek

§ 3. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Koronowa.

powierza

się
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UCHWAŁA Nr VII/70/2011
RADY MIEJSKIEJ w KRUSZWICY
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez gminę Kruszwica.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXVI/324/2000 Rady
Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2000 r.
w sprawie odpłatności za korzystanie z przedszkoli.

Na podstawie art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14
ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.)1 uchwala się, co następuje:

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

§ 1. W publicznych przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Kruszwica ustala się:
1) czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
w wymiarze 5 godzin dziennie,
2) opłatę za świadczenia przekraczające wymiar zajęć,
o których mowa w pkt 1 wynoszącą 2,10 zł za każdą
rozpoczętą godzinę.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Stanny

§ 2. Świadczenia przekraczające wymiar zajęć,
o których mowa w § 1 pkt 1 obejmują:
1) zajęcia opiekuńczo - wychowawcze,
2) gry
i
zabawy
rozwijające
zdolności
i zainteresowania dzieci.

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 273. poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370, 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, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857, Nr 148, poz. 991.

§ 3. Sposób uiszczania opłaty określi umowa
zawierana pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi)
dziecka a dyrektorem przedszkola.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Kruszwicy.
1000
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UCHWAŁA Nr VII/71/2011
RADY MIEJSKIEJ w KRUSZWICY
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r.
Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)1 uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/37/2002 Rady Miejskiej
w Kruszwicy w sprawie ustalenia liczby punktów

sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych zmienia się § 2, który otrzymuje
brzmienie: „§ 2.1. Miejsce sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych nie powinno być usytuowane
bliżej niż 40 m od wejścia do szkół i placówek
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oświatowo-wychowawczych,
kulturalnych,
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mierzona jest w linii prostej łączącej miejsce sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych z wejściem
głównym do budynku.”
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Stanny

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Kruszwicy.

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r.
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175,
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 54.

1001

1002
1002

ZARZĄDZENIE Nr 22/2011
WÓJTA GMINY ROGOWO
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.)1 art. 267 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 ze zm.)2 oraz art. 121 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające
Treść
DOCHODY
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
WYDATKI
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne

§ 1. Przedstawić
Radzie
Gminy
Rogowo
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za
2010 rok w następujących wysokościach:

Plan po zmianach
19.642.535,00

Wykonanie
18.625.029,62

%
94,82

18.144.989,00
1.497.546,00
22.328.257,00

18.076.180,72
548.848,90
21.226.918,41

99,62
36,64
95,07

18.081.316,00
4.246.941,00

17.310.719,51
3.916.198,90

95,73
92,21

I. DEFICYT w wysokości 2.601.888,79 zł został
pokryty:
- zaciągniętą pożyczką z WFOŚ i GW 287.737,00 zł
- wolne środki z 2009 roku jako nadwyżki środków
pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu 1.256.997,79 zł
- zaciągniętym kredytem 1.057.154,00 zł.
II. ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2010 roku
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą:
1.629.948,00 zł, w tym:
- zobowiązania długoterminowe 1.597.948,00 zł
- zobowiązania krótkoterminowe 32.000,00 zł.
§ 2. Przesłać sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 roku do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt Gminy
Józef Sosnowski
1002

ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157
poz. 1241 ze zm.)3 zarządzam, co następuje:

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.;
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i Nr 167 poz. 1759, 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, Nr 106 poz. 675.
2. Zmiany tekstu 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, Nr 257, poz. 1726.
3. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108
poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 152, poz. 1020,
Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578.
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ZARZĄDZENIE Nr 17/11
WÓJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bartniczka za 2010 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 oraz
art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)2
zarządzam, co następuje:

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
2010 rok:
1) przedkładam organowi stanowiącemu Gminy
Bartniczka.
2) przesyłam do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy O/Toruń.

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za 2010 r.:
1) Dochody- plan:12 927 687,74 zł; wykonanie 13 265 722,94 zł.
a) dochody bieżące – plan: 11 712 197,74 zł.;
wykonanie 12 022 913,25 zł.
b) dochody majątkowe – plan: 1215 490,00 zł.;
wykonanie 1 242 809,69 zł.
2) Wydatki – Plan 13 402 687,74; wykonanie:
12 943 659,21 zł.
a) wydatki bieżące – plan 11 048 651,74 zł.;
wykonanie: 10 602 140,98 zł.
b) wydatki majątkowe – plan: 2 354 036,00;
wykonanie: 2 341 518,23 zł.
3) Nadwyżka budżetowa - 322 063,73 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt Gminy
Wiesław Biegański
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458. oraz
z 2009 r. Nr 92, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2. Zmiany tekstu jednolitego 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.

§ 2. Pełna treść sprawozdania stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.
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DECYZJA Nr OPO-4210-5(11)/2011/138/VII/AS
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 9 maja 2011 r.
zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Inowrocławiu, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r.
Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) w związku z art. 104
i 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181 poz. 1524, z 2008 r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216,

poz. 1676 z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131,
Nr 182 poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r.
Nr 6, poz. 18), po rozpatrzeniu wniosku z 22 lutego
2011 r. uzupełnionego pismami z 9 i 25 marca,
20 i 28 kwietnia oraz 9 maja 2011 r., Zakładu
Energetyki
Cieplnej
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu,
posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
556-080-07-96 zwanego w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem”
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej
decyzji,
2) ustalić współczynniki korekcyjne Xr, określające
projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania
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Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 118

Przedsiębiorstwa
oraz
zmianę
warunków
prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności
gospodarczej w następnym roku stosowania taryfy,
w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy:
a) dla działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania ciepła – w wysokości 0,0%,
b) dla działalności gospodarczej w zakresie
przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości
0,5%.
3) ustalić
okres
obowiązywania
taryfy
i współczynników korekcyjnych Xr, o których mowa
w punktach 1 i 2 na okres do 31 sierpnia 2013 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
posiadającego koncesje: na wytwarzanie ciepła
z 13 sierpnia 1998 r. nr WCC/4/138/U/3/98/AK ze
zmianą oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
z 24 sierpnia 1998 r. nr PCC/8/138/U/3/98/AK ze
zmianami, 24 lutego 2011 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo
energetyczne,
przedsiębiorstwo
energetyczne
posiadające koncesje na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania
i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła
oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona
taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami
i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy Prawo energetyczne.
Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy –
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE należy między innymi ustalanie współczynników
korekcyjnych określających projektowaną poprawę
efektywności
funkcjonowania
przedsiębiorstwa
energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania
przez to Przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności
gospodarczej, a także ustalanie okresu obowiązywania
tych współczynników korekcyjnych oraz ustalanie
okresu obowiązywania taryfy.
W trakcie postępowania administracyjnego, na
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami
określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne
oraz z przepisami rozporządzenia taryfowego.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez
Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie
porównywalnych
kosztów
poniesionych
przez
Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12
ust. 2 rozporządzenia taryfowego). Stawki opłat za
przyłączenie do sieci ciepłowniczej skalkulowane
zostały zgodnie z § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.
Współczynniki korekcyjne, o których mowa w pkt 2
sentencji decyzji, ustalone zostały adekwatnie do
możliwości poprawy efektywności funkcjonowania tego
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Przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków
prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności
koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.
Współczynniki korekcyjne Xr Przedsiębiorstwo
stosuje zgodnie z § 26 rozporządzenia taryfowego,
dostosowując ceny i stawki opłat do zmieniających się
warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie
z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.*
z up. Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki
Dyrektor Zachodniego
Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z siedzibą
w Poznaniu
Irena Gruszka
* Pouczenie zostało pominięte
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załącznik
do decyzje nr OPO-4210-5(11)/2011/138/VII/AS
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 9 maja 2011 r.
TARYFA DLA CIEPŁA
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Inowrocławiu
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Członek Zarządu
Irena Gołęcka

Prezes Zarządu
Dyrektor
Arkadiusz Benke
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