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UCHWAŁY
nr VIII/38/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Kończewice
w gminie Chełmża

7075

nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku
leśnego na obszarze gminy i miasta Lubraniec

7080

nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

7080

nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

7081

nr IV/36/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia
trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonanego zadania

7081

nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

7086

nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy
rondu usytuowanemu w Raciążu

7086

nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 kwietnia 2011 r. uchylająca uchwałę
w sprawie zakazu detonacji materiałów pirotechnicznych na terenie gminy Tuchola

7088

nr VI/45/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie
zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Radzyniu Chełmińskim

7088
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zawarte w dniu w 6 maja 2011 r. pomiędzy gminą miastem Golub-Dobrzyń a powiatem
Golubsko-Dobrzyńskim w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury
fizycznej i turystyki zgodnie z uchwałą nr IX/25/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 13 kwietnia 2011 r. oraz uchwałą nr VII/47/11 Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r.

7091

zawarte w dniu w 6 maja 2011 r. pomiędzy gminą miastem Golub-Dobrzyń a powiatem
Golubsko-Dobrzyńskim w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury
fizycznej i turystyki zgodnie z uchwałą nr IX/25/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 13 kwietnia 2011 r. oraz uchwałą nr VIII/28/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia
7 kwietnia 2011 r.
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zarządzenie nr 7/11 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

7093

zarządzenie nr 36/11 Burmistrza Mogilna z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 r. wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego
za rok 2010 gminnych instytucji kultury

7094

zarządzenie nr 27/11 Wójta Gminy Bobrowo z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie
opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bobrowo za 2010 r.
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UCHWAŁA Nr VIII/38/11
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi
Kończewice w Gminie Chełmża.
Na podstawie art. 20 ust. 1 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 199, poz.1227, Nr 201,
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24,
poz. 124, Nr 75, poz. 424, Nr 106, poz. 675, Nr 119,
poz 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155,
poz. 1043) uchwały nr XXIV/132/08 Rady Gminy
Chełmża z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża
w części wsi Skąpe oraz 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 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 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675), po stwierdzeniu zgodności
ze
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża
przyjętym uchwałą Nr XLV/308/09 Rady Gminy
Chełmża z dnia 30 października 2009 r. uchwala się,
co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Uchwala
się
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego
dla
terenów
położonych w rejonie wsi Kończewice w Gminie
Chełmża, zwany dalej planem.
2. Podstawę prawną planu stanowi uchwała
nr XLVIII/330/09 Rady Gminy Chełmża z dnia
18 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi
Kończewice w Gminie Chełmża.
3. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie
ustaleń planu oraz określa granicę obszaru objętego
planem.
§ 2.1. Uchwała ustanawia obowiązujące na
obszarze
objętym
miejscowym
planem
zagospodarowania przestrzennego przepisy prawa
miejscowego.

2. Oprócz przepisów niniejszej uchwały na
obszarze objętym planem mają zastosowanie przepisy
odrębne.
§ 3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000 jako załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia
uwag do projektu planu jako załącznik Nr 2;
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
jako załącznik Nr 3.
§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć
obowiązujące ustawy i rozporządzenia, normy,
a także obowiązujące na terenie gminy przepisy
gminne;
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
3) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy –
należy przez to rozumieć linię, na której może być
lokalizowana główna ściana budynku, z zakazem jej
przekroczenia, za wyjątkiem takich elementów
architektonicznych budynku, jak: gzyms, okap
dachu, balkon, schody zewnętrzne, taras itp;
§ 5.1. Dla obszaru objętego planem ustala się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;
4) zasady
ochrony
dziedzictwa
kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów, wskaźniki intensywności
zabudowy;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów;
10) stawkę procentową, na podstawie której ustala się
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy;
11) granice terenów służących organizacji imprez
masowych.
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2. Ze względu na niewystępowanie na obszarze
objętym planem, nie ustala się:
1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów
oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu
zabudowy;
2) 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.
Rozdział 2
Ustalenia dla obszaru objętego planem
§ 6.1. Dla obszaru objętego planem ustala się
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej:
1) na obszarze objętym planem nie odnotowano
występowania stanowisk archeologicznych ani
innych obiektów podlegających ochronie;
2) w przypadku odkrycia, w trakcie realizacji
inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku
lub
wykopaliska
archeologicznego,
osoby
prowadzące roboty budowlane i ziemne są
zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać
wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć
i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy Chełmża.
2. Dla obszaru objętego planem w zakresie ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym
obiekty podlegające ochronie: zakaz prowadzenia
działalności i realizacji inwestycji zaliczanej do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko oraz przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
3. Dla obszaru objętego planem ustala się zasady
modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
komunikacji:
1) zewnętrzny
układ
komunikacyjny
tworzą
przebiegające poza obszarem objętym planem droga
krajowa nr1, droga wojewódzka nr 551;
2) dostępność komunikacyjna obszaru objętego planem
poprzez skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą
publiczną 2KDD;
3) zakaz realizacji zjazdów z drogi krajowej
i wojewódzkiej;
4) miejsca postojowe w ilości co najmniej 20 miejsc
postojowych
dla
samochodów
osobowych
i 5 miejsc dla autobusów oraz dodatkowo minimum
3 miejsca postojowe dla samochodów osobowych
na 100 m2 powierzchni użytkowej budynków
usługowych.
4. Dla obszaru objętego planem ustala się zasady
modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
infrastruktury technicznej:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się
zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej,
o parametrach sieci dostosowanych do wymogów
przeciwpożarowych, na warunkach gestora sieci;
2) w zakresie gospodarki ściekami sanitarno-bytowogospodarczymi, ustala się odprowadzanie do
gminnej lub lokalnej oczyszczalni ścieków
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systemem
kanalizacji
sanitarnej
albo
do
przydomowej oczyszczalni ścieków;
3) w zakresie odprowadzania wód opadowych
(deszczowych), w tym z utwardzonych placów,
parkingów i dróg wewnętrznych, ustala się, po ich
podczyszczeniu, odprowadzanie powierzchniowo,
a docelowo do sieci kanalizacji deszczowej lub
ogólnospławnej;
4) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:
a) czasowe
gromadzenie
odpadów
stałych
w przenośnych pojemnikach na wyznaczonym
miejscu w obrębie działki, wskazana segregacja
odpadów,
b) wywóz odpadów na składowisko odpadów,
c) zagospodarowanie
odpadów
zgodnie
z przepisami odrębnymi;
5) w zakresie systemu telekomunikacji (także telefonii
komórkowej i teletransmisji danych) ustala się
korzystanie z istniejącej oraz projektowanej sieci
i urządzeń, na warunkach gestora sieci, zakaz
budowy wolnostojących wież, dopuszcza się
lokalizację anten na budynkach;
6) brak urządzeń melioracji podstawowych, istniejące
urządzenia melioracji szczegółowych - drenowanie,
należy zachować lub przebudować w uzgodnieniu
z odpowiednią instytucją.
5. Dla obszaru objętego planem ustala się zasady
modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia
w energię elektryczną:
1) zasilanie w energię elektryczną z GPZ ChełmżaZDZ;
2) należy wybudować stację transformatorową słupową
15/04 kV z transformatorem w zależności od potrzeb
zasilanej z linii elektroenergetycznej SN-15kV;
3) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej lub
projektowanej sieci na warunkach wydanych przez
gestora;
4) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci
elektroenergetycznej na warunkach i w uzgodnieniu
z gestorem;
5) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne zaprojektować
i wykonać z zachowaniem przepisów dotyczących
obrony cywilnej.
6. Do czasu realizacji ustaleń planu teren
pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.
§ 7.1. Przeznaczenie terenu 1Up: teren zabudowy
usług publicznych (miejsce pamięci narodowej - Kopiec
Ziemia Polaków).
2. Linie rozgraniczające teren o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
wyznaczone zostały na rysunku planu.
3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) w odległości 30 m od zewnętrznej krawędzi
jezdni drogi krajowej,
b) w odległości 25 m od zewnętrznej krawędzi
jezdni drogi wojewódzkiej,
c) w odległości 15 m od linii rozgraniczającej
z terenem 2KDD;
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2) Kopiec wraz z budynkami o funkcji muzealnej,
dydaktycznej, kulturalnej i turystycznej:
a) pomnik - kopiec z platformą widokową, budowla
o wysokości do 25 m, średnica u podstawy do
60 m,
b) wysokość zabudowy do 10 m od poziomu terenu,
budynki maksymalnie dwie kondygnacje
nadziemne,
c) gabaryty
budynków,
szerokość
elewacji
frontowej oraz kształt dachu – dowolne;
3) istniejące
obiekty:
krzyż,
mur
pamięci
z wbudowanymi kasetami z ziemią z miejsc walk
oraz towarzyszącą infrastrukturą do zachowania,
z możliwością przebudowy i rozbudowy zgodnie
z ustaloną linią zabudowy;
4) w przypadku realizacji funkcji handlowej ogranicza
się powierzchnię sprzedażową maksymalnie 50 m2
w budynku usługowym;
5) wskaźnik
wielkości
powierzchni
zabudowy
w stosunku do powierzchni terenu maksymalnie
30%, do powierzchni zabudowy zalicza się
powierzchnię zabudowy budynków oraz kopca
mierzoną na poziomie posadowienia obiektu;
6) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum
50% powierzchni terenu;
7) w ramach przeznaczenia terenu przewiduje się
infrastrukturę techniczną, urządzenia techniczne,
parkingi, zieleń, ciągi piesze, ścieżkę rowerową lub
pieszo-rowerową,
plac
służący
obchodom
uroczystości
państwowych,
obiekty
małej
architektury, pomniki, budynki, kopiec itp.;
8) dostępność komunikacyjna wyłącznie z drogi
2KDD.
4. Teren służący organizacji imprez masowych
należy wyposażyć w odpowiednie urządzenia
techniczne i budowlane.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych:
1) zakaz lokalizacji obiektów oraz prowadzenia
działalności nie związanych z ochroną lub obsługą
miejsca pamięci narodowej;
2) zakaz budowy ogrodzeń z pełnych prefabrykatów
betonowych, ażurowych z siatki, drewnianych,
murowanych, metalowych, możliwość realizacji
żywopłotów i nasadzeń szpalerów drzew, krzewów;
3) zakaz lokalizacji nośników, urządzeń i tablic
reklamowych itp., dopuszcza się umieszczanie
nośników informacyjnych i szyldów związanych
wyłącznie z działalnością na obszarze objętym
planem:
a) na budynkach,
b) wolnostojące o wysokości do 4 m od poziomu
terenu z uwzględnieniem maksymalnych
nieprzekraczalnych linii zabudowy,
c) na obiektach małej architektury;
4) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów (w tym
handlowo-usługowych), z wyjątkiem związanych
z organizacją imprez masowych.
6. Zasady i warunki łączenia i podziału
nieruchomości:
1) minimalna wielkość działki 2000 m2;
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2) minimalna szerokość frontu działki 30 m;
3) pod potrzeby infrastruktury technicznej - bez
ograniczeń;
4) zakaz wydzielania dróg wewnętrznych;
5) dopuszcza się scalenie działek.
7. Ustala się stawkę procentową stanowiącą
podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy w wysokości 0%.
§ 8.1. Ustala się przeznaczenie terenu 2KDD: droga
publiczna dojazdowa.
2. Linie rozgraniczające teren o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
wyznaczone zostały na rysunku planu.
3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) pas terenu o szerokości 5 m, stanowiący teren na
poszerzenie drogi znajdującej się poza obszarem
objętym planem (działka Nr 231/17);
2) realizacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą
dojazdową;
3) w ramach przeznaczenia terenu przewiduje się
infrastrukturę techniczną, urządzenia techniczne,
parkingi, zieleń, chodnik, ścieżkę rowerową lub
pieszo-rowerową, jezdnię lub pieszojezdnię itp.
4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych:
1) zakaz lokalizacji nośników, urządzeń i tablic
reklamowych itp.;
2) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów (w tym
handlowo-usługowych), z wyjątkiem związanych
z organizacją imprez masowych.
5. Zasady i warunki scalania i podziału terenu: bez
ograniczeń.
6. Ustala się stawkę procentową stanowiącą
podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy w wysokości 0%.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmża.
§ 10. Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 22.10.2010 r. znak GZ.tr.057-602-396/10
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów
rolnych na cele nierolnicze, nieleśne .
§ 11. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz ogłoszeniu na stronie internetowej gminy
i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej
publikacji.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Iwański
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/38/11
Rady Gminy Chełmża
z dnia 24 marca 2011 r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie
wsi Kończewice w Gminie Chełmża
W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu
planu w dniach od 30 listopada 2010 r. do 29 grudnia
2010 r. oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia
okresu wyłożenia planu nie wniesiono żadnych uwag
w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu
miejscowego zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/38/11
Rady Gminy Chełmża
z dnia 24 marca 2011 r.
Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w rejonie wsi Kończewice w Gminie
Chełmża inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy.
1. Uchwalenie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
dla
terenów
położonych w rejonie wsi Kończewice wprowadzi
możliwość
realizacji
celu
publicznego
z przeznaczeniem na lokalizację miejsca pamięci
narodowej
,,Kopiec
Ziemia
Polaków”
wraz
z budynkami o funkcji dydaktyczno-turystycznej
z możliwością organizowania zajęć dydaktycznych dla
młodzieży, placu służącemu obchodom świąt
państwowych i uroczystości patriotycznych.
2. Wskazane zagospodarowanie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w rejonie wsi Kończewice w Gminie
Chełmża to zadania własne samorządu terytorialnego,
tak więc nie wpłyną na dochody Gminy.
3. Realizacja postanowień planu to zainwestowanie
ze
sfery
działalności
publicznej
samorządu
terytorialnego.

Tak więc wydatki stanowić będą koszty wykonania
poszczególnych inwestycji Gmina może uczestniczyć
pośrednio, tzn. mogą być ujęte jako część większego
zadania inwestycyjnego finansowanego częściowo
ze źródeł zewnętrznych (oprócz budżetu Gminy).
4. Realizacja
postanowień
planu
wymaga
rozbudowy sieci infrastruktury komunalnej (w tym sieci
wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz
przyłączy) w terenie 1 Up związanych z budową
Miejsca Pamięci Narodowej nastąpi przez odpowiednie
Stowarzyszenie, w inwestycji tej Gmina może
uczestniczyć pośrednio, tzn. mogą być ujęte jako część
większego zadania inwestycyjnego finansowanego
częściowo ze źródeł zewnętrznych (oprócz budżetu
Gminy).
5. Zainwestowanie wskazanych planem obszarów
wymaga budowy drogi w terenie 2KDD oraz może
budowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej z droga
2KDD- budowa zjazdu.
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UCHWAŁA Nr IV/32/2011
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU
z dnia 25 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku
leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1)) w związku z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia
30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.
Nr 200, poz. 1682 z późn. zm. 2)) Rada Miejska uchwala,
co następuje:

się

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

§ 1. W uchwale Nr XLI/334/2010 Rady Miejskiej
w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę
do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy
i Miasta Lubraniec (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego
Nr 199, poz. 2723) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 2.1. Inkaso podatku leśnego powierza się
sołtysom w sołectwach i inkasentom Pani Irenie
Józwiak i Pani Iwonie Chojnackiej na terenie miasta
Lubraniec.

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;
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
i poz. 146; Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
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 i Nr 249, poz. 1825,
z 2008 r. Nr 116, poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r.
Nr 96, poz. 620.
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UCHWAŁA Nr IV/33/2011
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU
z dnia 25 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1)) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.2)) Rada Miejska uchwala:
§ 1. W uchwale nr XLI/335/2010 Rady Miejskiej
w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2011 rok (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego
Nr 199, poz. 2724) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 3.1. Inkaso podatku od nieruchomości powierza
się sołtysom w sołectwach i inkasentom Pani Irenie
Józwiak i Pani Iwonie Chojnackiej na terenie miasta
Lubraniec ”.
1045

§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Magos
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,
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 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 ,
Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 620
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UCHWAŁA Nr IV/34/2011
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU
z dnia 25 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1))
w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r.
Dz.U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.2)) Rada Miejska
uchwala:

się

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

§ 1. W uchwale nr XLI/333/2010 Rady Miejskiej
w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego Nr 199,
poz. 2722) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 2.1. Pobór podatku rolnego w drodze inkasa
powierza się sołtysom na terenie ich działania oraz
inkasentom Pani Irenie Józwiak i Pani Iwonie
Chojnackiej na terenie miasta Lubraniec.

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;
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
i poz. 146; Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
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, z 2010 r. Nr 96, poz. 620.
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UCHWAŁA Nr IV/36/2011
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu
kontroli wykonanego zadania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1)) w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 156,
poz. 1240 z późn. zm.2)) Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwała
określa
tryb
postępowania
w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego
zadania.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) podmiocie – należy przez to rozumieć podmiot
niezaliczany do sektora finansów publicznych i nie
działający w celu osiągnięcia zysku, który złożył
wniosek o udzielenie dotacji,

2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę i Miasto
Lubraniec,
3) zadaniu - należy przez to rozumieć zadanie
publiczne należące do sfery zadań publicznych
gminy, inne niż określone w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
z 2010 r. Dz.U. Nr 234, poz. 1536).
§ 3. Podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku
mogą być udzielane z budżetu Gminy i Miasta
Lubraniec dotacje celowe na cele publiczne związane
z realizacją zadań gminy, innych niż określone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 4. Ogólne kwoty przeznaczone na dotacje na cele
publiczne związane z realizacją zadań gminy, określa na
dany rok uchwała Rady Miejskiej w Lubrańcu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy.
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§ 5.1. Podmiot wnioskujący winien przedłożyć
burmistrzowi pisemny wniosek o udzielenie dotacji do
dnia 15 października roku poprzedzającego rok
budżetowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin określony w ust. 1 nie ma zastosowania
do zadań jednorazowych i okazjonalnych, których
zaplanowanie z wyprzedzeniem nie było możliwe.
3. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać,
w szczególności:
1) dane dotyczące wnioskodawcy, w tym pełną nazwę
podmiotu, adres wskazanie formy prawnej, numer
rachunku bankowego oraz dane osoby lub osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy,
2) opis prowadzonej działalności statutowej,
3) szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania
publicznego proponowanego do realizacji,
4) termin i miejsce realizacji,
5) informację o posiadanych zasobach pieniężnych
i rzeczowych niezbędnych do realizacji zadania,
6) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji
zadania,
7) proponowaną wysokość dotacji z budżetu gminy na
realizacje zadania,
8) podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń w imieniu podmiotu.
4. Do wniosku dołącza się :
1) aktualny statut lub inny dokument założycielski,
2) aktualny wypis z rejestru sądowego lub innego, bądź
inne dokumenty o działalności podmiotu,
3) oświadczenie, że wnioskodawca jest podmiotem
niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,
4) wykaz osób upoważnionych do zawarcia umowy
o dotację.
5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji został
określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Burmistrz przy rozpatrywaniu wniosku
o przyznanie dotacji na realizację całości lub części
zadania publicznego, uwzględnia w szczególności
następujące kryteria:
1) znaczenie zadania dla realizacji celów publicznych
Gminy i Miasta Lubraniec,
2) celowość i efektywność wykorzystania środków
publicznych,
3) kwotę wnioskowanej dotacji,
4) możliwości wykonania zadania publicznego,
5) ocenę wykonania zadania w poprzednich latach
takich jak: terminowość, rzetelność i prawidłowość
złożonych rozliczeń.
§ 7.1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji
następuje na podstawie pisemnej umowy.
2. Umowa jest zawierana na czas oznaczony, nie
dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego.
§ 8. Dotacja może być udzielona w formie:
1) refundacji poniesionych i udokumentowanych
wydatków,
2) zaliczek wypłacanych w formie transz,
3) zaliczki jednorazowej w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.

Poz. 1047

§ 9.1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do
prowadzenia
dokumentacji
finansowo-księgowej
umożliwiającej przeprowadzenie kontroli wykonywania
zadania pod względem rzeczowym i finansowym.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1
upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy i Miasta
w Lubrańcu mogą badać dokumenty i inne nośniki
informacji oraz żądać wyjaśnień lub informacji na
piśmie dotyczących wykonania zadania.
§ 10.1. Termin rozliczenia dotacji ustala się
w umowie zawartej z wnioskodawcą.
2. Podmiot dotowany jest obowiązany złożyć
burmistrzowi rozliczenie zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały.
3. Termin rozliczenia dotacji jednorazowych
określony jest w umowie:
1) przy dotacjach jednorazowych nie może być dłuższy
niż do 31 grudnia roku budżetowego,
2) przy dotacjach ciągłych, ustalony najpóźniej do
10 stycznia roku następnego po roku budżetowym,
w którym podmiot uzyskał dotację.
§ 11. Dotacje
wykorzystywane
niezgodnie
z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu
gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych naliczonych od dnia
przekazania
dotacji
wykorzystanej
niezgodnie
z przeznaczeniem.
§ 12. Postępowanie
rozliczenie jest jawne.

o

udzielenie

dotacji i jej

§ 13. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

się

§ 14. Traci moc uchwała Nr XVIII/144/2004 Rady
Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 kwietnia 2004 roku
w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach
o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń
oraz sposobu kontroli zleconego zadania (Dziennik
Urzędowy
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Nr 77, poz. 1313).
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Magos
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 Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz 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, Nr 223, poz. 1458, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz. 230, 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.
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UCHWAŁA Nr VII/46/11
RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45,
poz. 235), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustalić opłatę za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza
Tucholi w wysokości 50 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi
Tucholi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Paweł Cieślewicz
1048
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UCHWAŁA Nr VII/47/11
RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
w sprawie nadania nazwy rondu usytuowanemu w Raciążu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806: Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568: Dz.U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172,
poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337 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. Dz.U. Nr 52,
poz. 420 i Dz.U. Nr 157, poz.1241: z 2010 r. Dz.U.
Nr 28, poz. 142, Dz.U. Nr 40, poz. 230 i Dz.U. Nr 106,
poz. 675), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Rondu usytuowanemu w Raciążu u zbiegu
ulic Lipowej, Kasztelańskiej i Wczasowej nadać nazwę
„Rondo Kasztelańskie”.
2. Lokalizację ronda, o którym mowa w ust. 1,
ilustruje załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Tucholi.

uchwały

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Paweł Cieślewicz
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Załącznik
do uchwały nr VII/47/11
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
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UCHWAŁA Nr VII/49/11
RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
uchylająca uchwałę w sprawie zakazu detonacji materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Tuchola
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXV/220/08 Rady
Miejskiej w Tucholi z dnia 26 czerwca 2008 r.
w
sprawie
zakazu
detonacji
materiałów
pirotechnicznych na terenie Gminy Tuchola.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z dnia 05 sierpnia 2008 r.
Nr 104, poz. 1662).

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.
zm.: z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz..220, Dz.U. Nr 62,
poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153,
poz. 1271 i Dz.U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Dz.U. 80, poz. 717 i Dz.U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Dz.U. Nr 102, poz. 1055 i Dz.U. Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441 i Dz.U. Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128 i Dz.U.
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327,
Dz.U. Nr 138, poz. 974 i Dz.U. Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Dz.U. Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420 i Dz.U.
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 142
i poz.146, Dz.U. Nr 40, poz. 230 i Dz.U. Nr 106,
poz. 675), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Tucholi.

uchwały

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Paweł Cieślewicz
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UCHWAŁA Nr VI/45/11
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu
Chełmińskim
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89, 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, Nr 219, poz. 1707;
z 2010 r. Nr 96. poz. 620, Nr 107, poz. 679, Nr 230,
poz. 1507 i z 2011r. Nr 45, poz. 235) oraz art.18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co
następuje:

§ 1. Zatwierdzić przedłożony przez Radę Społeczną
Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim, stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr I/12/98 Rady Miejskiej
Radzynia Chełmińskiego z dnia 5 listopada 1998 r
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu
Chełmińskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Michaliszyn
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Załącznik
do uchwały nr VI/45/11
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim, zwany dalej
"Zakładem" jest samodzielnym publicznym zakładem
opieki zdrowotnej.
2. Siedzibą zakładu jest miasto Radzyń Chełmiński
przy ul. Tysiąclecia 21
3. Samodzielny
Publiczny
Zakład
Opieki
Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim jest publicznym,
samodzielnym
zakładem
opieki
zdrowotnej
utworzonym i nadzorowanym przez Radę Miasta
i Gminy Radzyń Chełmiński.
4. Obszar działania Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej obejmuje teren Gminy
Radzyń Chełmiński
§ 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki
zdrowotnej /Dz.U. z 2007 roku Nr 14, poz.89
ze zm/,
2) uchwały Nr VIII/31/94 Rady Miejskiej Radzynia
Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 1994 rokuw sprawie
utworzenia Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej
w Radzyniu Chełmińskim,
3) uchwały Nr XLIV/262/98 Rady Miejskiej Radzynia
Chełmińskiego z dnia 18 czerwca 1998w sprawie
przekształcenia Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej,
4) niniejszego Statutu.
§ 3. Celem Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim jest
udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
§ 4. Do podstawowych zadań Zakładu należy:
1) udzielenie świadczeń medycznych w zakresie opieki
podstawowej i specjalistycznej,
2) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez
działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
3) szerzenie oświaty zdrowotnej,
4) inna działalność gospodarcza w zakresie ochrony
i promocji, wspomagająca wykonywanie Zadań
statutowych.
§ 5. Zadania wymienione w § 4 Zakład realizuje
poprzez:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych o charakterze
lecznictwa otwartego w ramach posiadanych
specjalności

2) prowadzenie badań profilaktycznych i świadczeń
zapobiegawczych oraz czuwanie nad stanem
higienicznym dzieci i młodzieży szkolnej,
3) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
4) organizowanie
i
prowadzenie
szkoleń
i dokształcania pracowników zakładu,
5) prowadzenie statystyki i informacji medycznej,
§ 6. W wykonywaniu zadań określonych w § 5
Zakład
współdziała
z
innymi
publicznymi
i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej,
z osobami wykonującymi zawód medyczny w ramach
indywidualnej praktyki, z osobami legitymującymi się
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania
świadczeń zdrowotnych /art. 35 ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej/.
§ 7. Zakład udziela świadczeń bezpłatnie osobom
uprawnionym z tytułu ubezpieczenia społecznego lub
odpłatnie na zasadach określonych w ustawie lub
przepisach szczególnych.
§ 8. Osobie, która zgłasza się do Zakładu Opieki
Zdrowotnej potrzebującej natychmiastowego udzielenia
świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia
lub zdrowia, żadne okoliczności nie mogą stanowić
podstawy do odmowy udzielenia świadczeń.
Rozdział 2
Zarządzanie zakładem
§ 9.1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na
zewnątrz Kierownik Zakładu.
2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje
dotyczące Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Kierownik
jest
pracodawcą
wszystkich
pracowników Zakładu.
§ 10. Kierownik Zakładu jest powoływany przez
Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie:
- umowy o pracę,
- umowy cywilno-prawnej.
§ 11.1. Rada Społeczna jest organem inicjującym
i opiniodawczym Rady Miejskiej w Radzyniu
Chełmińskim oraz doradczym Kierownika Zakładu,
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada
Miejska Radzynia Chełmińskiego,
3. Rada składa się z 9 osób, w tym :
- Przewodniczącego,
- 8 członków.
§ 12. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
§ 13. Sposób
zwoływania
posiedzeń
Rady
Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa
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Regulamin Rady Społecznej, zatwierdzony przez Radę
Miejską .
Rozdział 3
Organizacja wewnętrzna zakładu
§ 14. W skład SPZOZ Radzyń Chełmiński wchodzą
następujące jednostki organizacyjne:
a) poradnia ogólna,
b) poradnia dzieci zdrowych,
c) poradnia dzieci chorych,
d) poradnia stomatologiczna,
e) poradnia stomatologiczna - opieka szkolna,
f) poradnia ginekologiczno-położnicza,
g) gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
h) gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej,
i) gabinet medycyny szkolnej,
j) punkt szczepień,
k) gabinet zabiegowy,
l) transport sanitarny.
§ 15. Zakres działania jednostek organizacyjnych
określa regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez
Kierownika Zakładu
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 16.1. Podstawą gospodarki zakładu jest plan
finansowy ustalony przez Kierownika Zakładu.
2. Roczny plan finansowy i sprawozdanie opiniuje
Rada Społeczna, natomiast sprawozdanie z realizacji
planu finansowego zatwierdza Rada Miejska Radzynia
Chełmińskiego.
§ 17. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach
określonych w ustawie o rachunkowości.
§ 18. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych
na podstawie umowy chyba, że przepisy odrębne
stanowią inaczej,
2) na realizację programów zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o świadczeniach opieki Zdrowotnej,
finansowanej ze środków publicznych,
3) na realizację programów współfinansowanych
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
4) z darowizn, zapasów, spadków oraz ofiarności
publicznej, także pochodzenia zagranicznego
z zastrzeżeniem art. 42 ustawy o ZOZ,
5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi
przepisami.
§ 19.1. Zakład może otrzymać dotacje budżetowe na:
1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom
i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz
promocji zdrowia,
1051

Poz. 1051

2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia
kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne
3) inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznej
aparatury i sprzętu medycznego
4) cele szczególne, przeznaczone na podstawie
odrębnych przepisów.
2. Dotacje wymienione w ust.1 przyznaje organ,
który utworzył Zakład.
§ 20. Zakład sporządza bilans i ustala wynik
finansowy działalności, prowadzi rachunek dochodów
i kosztów na zasadach określonych w oddzielnych
przepisach
§ 21. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny
wynik finansowy.
§ 22. O podziale środków finansowych decyduje
Kierownik po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 23. Niniejszy statut obowiązuje z dniem podjęcia
Uchwały przez Radę Miejską Radzynia Chełmińskiego
w sprawie zatwierdzenia statutu SP ZOZ w Radzyniu
Chełmińskim.
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POROZUMIENIE
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 6 maja 2011 r.
Zawarte w dniu w 6 maja 2011 r. w Golubiu-Dobrzyniu, pomiędzy: Gminą Miastem Golub-Dobrzyń
reprezentowaną przez: Pana Romana Tasarza - Burmistrza Miasta Golubia – Dobrzynia a,Powiatem GolubskoDobrzyńskim reprezentowanym przez:1. Pana Wojciecha Kwiatkowskiego – Starostę Powiatu Golubsko
Dobrzyńskiego,2. Pana Jacka Boluk-Sobolewskiego – Wicestarostę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiegoprzy
kontrasygnacie Pani Małgorzaty Chojnackiej Skarbnika Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
zgodnie z uchwałą nr IX/25/2011 Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia z dnia 13 kwietnia 2011 r. oraz
uchwałą nr VII/47/11 Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r., które dotyczą
realizacji zadania publicznego z zakresu kultury
fizycznej i turystyki.
§ 1. Strony porozumienia zobowiązują się wspólnie
realizować zadanie publiczne polegającą na budowie
kompleksu basenowo-rekreacyjnego na terenie Gminy
Miasta Golub-Dobrzyń, zwaną dalej „inwestycją”.
§ 2. Strony porozumienia uzgadniają, że inwestycja
będzie realizowana w mieście Golubiu-Dobrzyniu na
działce o numerze geodezyjnym 495/4, w obrębie 4,
której właścicielem jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń.
§ 3.1. Prowadzącym inwestycję stanowiącą zadanie
publiczne z zakresu kultury fizycznej i turystyki będzie
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, która zobowiązuje się
prowadzić wszystkie czynności związane z jej
przygotowaniem i realizacją, a w szczególności:
1) opracować koncepcję architektoniczno-budowlaną,
a następnie dokumentację techniczną inwestycji;
2) uzyskać pozwolenie na budowę;
3) przeprowadzić postępowanie przetargowe w celu
wyłonienia wykonawcy;
4) podpisać umowę z wykonawcą inwestycji;
5) pełnić nadzór techniczny nad prowadzonymi
robotami;
6) dokonać końcowego odbioru robót przy udziale
przedstawicieli stron porozumienia;
7) sprawdzać faktury za wykonaną inwestycję;
8) na bieżąco informować strony porozumienia
o zaawansowaniu inwestycji.
2. Powiat Golubsko-Dobrzyński zobowiązuje się
partycypować w kosztach budowy basenu w kwocie
300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
3. Kwota, o której mowa w ust.2, płatna będzie na
wskazane konto Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
w trzech równych ratach, w następujących terminach:
1) I rata w terminie do końca 2012 r.;
2) II rata w terminie do końca 2013 r.;
3) III rata w terminie do końca czerwca 2014 r.
4. Termin realizacji inwestycji planuje się na lata
2012-2014.
§ 4.1. Inwestycja będzie rozpoczęta pod warunkiem
uzyskania przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń
dofinansowania na jej realizację z programów
finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
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2. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń zobowiązuje się
przedstawić
na
żądanie
Powiatu
GolubskoDobrzyńskiego dokumenty potwierdzające zakończenie
inwestycji, prawidłowe wykorzystanie środków wraz
z kopiami rachunków i faktur VAT, protokołami
odbioru
robót
(częściowymi
i
końcowym),
potwierdzonymi za zgodność z oryginałami przez osoby
do tego upoważnione.
§ 5. Inwestycja wraz z terenem na którym będzie
zlokalizowana stanowić będzie własność Gminy Miasta
Golub-Dobrzyń.
§ 6. Szczegółowe zasady korzystania z inwestycji
i ponoszenia kosztów jej eksploatacji strony określą
w odrębnym porozumieniu.
§ 7. Każda zmiana porozumienia wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8.1. Porozumienie może być rozwiązane na mocy
porozumienia stron w przypadku wystąpienia
okoliczności
za
które
strony
nie
ponoszą
odpowiedzialności, a które uniemożliwiają jego
realizację.
2. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przypadku
nie uzyskania dofinansowania o którym mowa w § 4
ust. 1.
3. W przypadku rozwiązania porozumienia w trybie
o którym mowa w ust.1, poniesione koszty oraz
zobowiązania finansowe powstałe do momentu
rozwiązania porozumienia nie podlegają zwrotowi.
§ 9. W
sprawach
nieuregulowanych
w porozumieniu zastosowanie będą miały odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10. Porozumienie
sporządzono
w
trzech
jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują
strony porozumienia oraz Kujawsko-Pomorski Urząd
Marszałkowski w Toruniu.
§ 11. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Gmina Miasto
Golub-Dobrzyń Burmistrz
Miasta
Roman Tasarz

Powiat GolubDobrzyń Starosta Powiatu
Wojciech Kwiatkowski
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POROZUMIENIE
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 6 maja 2011 r.
Zawarte w dniu w 6 maja 2011 r. w Golubiu-Dobrzyniu, pomiędzy:Gminą Miastem Golub-Dobrzyń
reprezentowaną przez: Pana Romana Tasarza - Burmistrza Miasta Golubia – Dobrzynia a, Gminą GolubDobrzyń reprezentowaną przez: Pana Marka Ryłowicza Wójta Gminy Golub-Dobrzyń przy kontrasygnacie
Pana Ryszarda Pawlikowskiego Skarbnika Gminy Golub-Dobrzyń,
zgodnie z uchwałą nr IX/25/2011 Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia z dnia 13 kwietnia 2011 r. oraz
uchwałą nr VIII/28/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 7 kwietnia 2011 r., które dotyczą realizacji
zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej
i turystyki.
§ 1. Strony porozumienia zobowiązują się wspólnie
realizować zadanie publiczne polegającą na budowie
kompleksu basenowo-rekreacyjnego na terenie Gminy
Miasta Golub-Dobrzyń, zwaną dalej „inwestycją”.
§ 2. Strony porozumienia uzgadniają, że inwestycja
będzie realizowana w mieście Golubiu-Dobrzyniu na
działce o numerze geodezyjnym 495/4, w obrębie 4,
której właścicielem jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń.
§ 3.1. Prowadzącym inwestycję stanowiącą zadanie
publiczne z zakresu kultury fizycznej i turystyki będzie
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, która zobowiązuje się
prowadzić wszystkie czynności związane z jej
przygotowaniem i realizacją, a w szczególności:
1) opracować koncepcję architektoniczno-budowlaną,
a następnie dokumentację techniczną inwestycji;
2) uzyskać pozwolenie na budowę;
3) przeprowadzić postępowanie przetargowe w celu
wyłonienia wykonawcy;
4) podpisać umowę z wykonawcą inwestycji;
5) pełnić nadzór techniczny nad prowadzonymi
robotami;
6) dokonać końcowego odbioru robót przy udziale
przedstawicieli stron porozumienia;
7) sprawdzać faktury za wykonaną inwestycję;
8) na bieżąco informować strony porozumienia
o zaawansowaniu inwestycji.
2. Powiat Golubsko-Dobrzyński zobowiązuje się
partycypować w kosztach budowy basenu w kwocie
300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
3. Kwota, o której mowa w ust.2, płatna będzie na
wskazane konto Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
w trzech równych ratach, w następujących terminach:
1) I rata w terminie do końca 2012 r.;
2) II rata w terminie do końca 2013 r.;
3) III rata w terminie do końca czerwca 2014 r.
4. Termin realizacji inwestycji planuje się na lata
2012-2014.
§ 4.1. Inwestycja będzie rozpoczęta pod warunkiem
uzyskania przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń
dofinansowania na jej realizację z programów
finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
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2. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń zobowiązuje się
przedstawić
na
żądanie
Powiatu
GolubskoDobrzyńskiego dokumenty potwierdzające zakończenie
inwestycji, prawidłowe wykorzystanie środków wraz
z kopiami rachunków i faktur VAT, protokołami
odbioru
robót
(częściowymi
i
końcowym),
potwierdzonymi za zgodność z oryginałami przez osoby
do tego upoważnione.
§ 5. Inwestycja wraz z terenem na którym będzie
zlokalizowana stanowić będzie własność Gminy Miasta
Golub-Dobrzyń.
§ 6. Szczegółowe zasady korzystania z inwestycji
i ponoszenia kosztów jej eksploatacji strony określą
w odrębnym porozumieniu.
§ 7. Każda zmiana porozumienia wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8.1. Porozumienie może być rozwiązane na mocy
porozumienia stron w przypadku wystąpienia
okoliczności
za
które
strony
nie
ponoszą
odpowiedzialności, a które uniemożliwiają jego
realizację.
2. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przypadku
nie uzyskania dofinansowania o którym mowa w § 4
ust. 1.
3. W przypadku rozwiązania porozumienia w trybie
o którym mowa w ust.1, poniesione koszty oraz
zobowiązania finansowe powstałe do momentu
rozwiązania porozumienia nie podlegają zwrotowi.
§ 9. W
sprawach
nieuregulowanych
w porozumieniu zastosowanie będą miały odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10. Porozumienie
sporządzono
w
trzech
jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują
strony porozumienia oraz Kujawsko-Pomorski Urząd
Marszałkowski w Toruniu.
§ 11. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Gmina Miasto
Golub-Dobrzyń Burmistrz
Miasta
Roman Tasarz

Gmina GolubDobrzyń Wójt Gminy
Marek Ryłowicz
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ZARZĄDZENIE Nr 7/11
WÓJTA GMINY ROGOWO
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art.42 oraz art. 61
ust. 2 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 oraz
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240,
z 2010 r. Nr 28, poz. 146 Nr 96, poz. 620, Nr 123,
poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz art. 13 pkt 2 i 7
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.
Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95) zarządzam, co następuje:
§ 1. Realizując uchwałę Nr XXX/57/09 Rady
Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie
budżetu Gminy Rogowo na 2010 rok, przedstawiam
roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
2010 rok zrealizowanego w niżej podanych
wielkościach:
1) Dochody budżetu zrealizowane w kwocie
15.095.766,72 zł na plan 15.006.957 zł, co stanowi
100,59% wykonania planu, w tym:
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonano w kwocie
2.387.754,04 zł na plan 2.396.361 zł, co stanowi
99,64% planu,
b) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż alkoholu na plan 65.100 zł, wykonano
w kwocie 62.453,98 zł, co stanowi 95,94% planu,
2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie
14.435.192,67 zł na plan 15.564.000 zł, co stanowi
92,75% wykonania planu, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonano w kwocie
2.387.754,04 zł na plan 2.396.361 zł, co stanowi
99,64% planu,
b) wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych wykonano w kwocie
48.967,40 zł na plan 77.813 zł, co stanowi
62,93%,
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c) wydatki bieżące wykonano w kwocie
11.360.783,37 zł na plan 12.220.209 zł, co
stanowi 92,97%,
d) wydatki majątkowe wykonano w kwocie
3.074.409,30 zł na plan 3.343.791 zł, co stanowi
91,94%.
3) Wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska:
Dochody: plan 25.332 zł, wykonanie 24.934,42 zł.
Wydatki: plan 29.332 zł, wykonanie 1.000,00 zł.
§ 2.1) Przedstawić sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2010 rok Radzie Gminy Rogowo.
2) Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za
2010 rok do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
§ 3. Zarządzenie
podjęcia.

wchodzi

w

życie

z

dniem

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty oraz publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt
Barbara Nowakowska
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ZARZĄDZENIE Nr 36/11
BURMISTRZA MOGILNA
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za rok
2010 gminnych instytucji kultury
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,
Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 i Nr 257,
poz. 1726) i art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64,
poz. 565, Nr 249, poz. 2104 i z 2010r. Nr 157.
poz. 1241) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej w Mogilnie
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:
1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy
Mogilno za rok 2010, stanowiące załącznik nr 1 do
zarządzenia;
2) informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą
załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuję Radzie Miejskiej w Mogilnie
sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego
gminnych instytucji kultury:
1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie za rok
2010 - stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,
2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie za rok
2010 - stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia,
3) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Burmistrz
Leszek Duszyński

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 36/11
Burmistrza Mogilna
z dnia 22 marca 2011 r.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy
Mogilno za 2010 rok
Dane ogólne
Wynik budżetu za 2010 rok
Budżet Gminy Mogilno na 2010 rok został
uchwalony przez Radę Miejską w Mogilnie 23 grudnia
2009 r.- Uchwała Nr XLI/378/09.
Wynik budżetu przedstawia się następująco:
1) Wynik wykonania budżetu za 2010 rok zamyka się
deficytem w wysokości 887.074,02 zł.
2) W 2010 roku gmina uzyskała dochody w kwocie
65.980.620,96 zł w tym:
dochody własne 29.554.223,73 zł
dotacje z budżetu państwa (§ 201 - § 203)
11.383.612,96 zł
pozostałe dotacje (§:200,232,233,244,626,630)
2.406.627,56 zł
subwencje 16.796.643,00 zł
środki z budżetu UE na inwestycje 4.390.253,28 zł
środki z budżetu UE na zadania bieżące
1.449.260,43 zł
Dochody bieżące stanowiły kwotę 59.063.056,54 zł
natomiast dochody majątkowe 6.917.564,42 zł.
I

Wydatki wyniosły 70.867.694,98 zł w tym wydatki
bieżące 55.621.686,37 zł i wydatki majątkowe
15.246.008,61 zł.
W ramach wydatków bieżących zrealizowano:
płace i pochodne 24.430.650,46 zł
dotacje 4.784.994,59 zł
obsługa długu 541.026,31 zł
W stosunku do wielkości przyjętych do planu
oznacza to realizację dochodów w 99,31% oraz
wydatków w 97,72%.
Wydatki majątkowe wykonano w kwocie
15.246.008,61 zł tj. 99,96% planu. Wydatki
majątkowe stanowiły 21,51% wydatków ogółem
w 2010 roku.
3) Gmina zrealizowała przychody w kwocie
8.017.287,16 zł, w tym: wolne środki 3.629.795,96 zł
oraz z tytułu pożyczek i kredytów 4.354.791,20 zł
i spłata pożyczek udzielonych fundacji Sąsiedzi
wokół Szlaku Piastowskiego 32.700 zł. Rozchody
w wysokości 1.910.637,00 zł stanowiły: spłatę
zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.194.507 zł,
kredytu 120.000 zł, wykup obligacji 500.000 zł
i pożyczki udzielone z budżetu gminy w kwocie
96.130 zł.
4) Zobowiązania gminy na koniec 2010 roku wyniosły
13.557.129,64 zł w tym z tytułu pożyczek
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4.993.750,00 zł, kredytów 4.948.446,20 zł i z tytułu
emisji obligacji 3.000.000 zł.
W budżecie na 2010 r. dochody zaplanowano
w wysokości 60.129.894 zł a wydatki zaplanowano
w wysokości 70.065.477 zł. Deficyt w kwocie
9.935.583 zł planowano sfinansować przychodami
pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie
8.252.439 zł i z wolnych środków w kwocie
1.683.144 zł.
W trakcie realizacji budżetu w 2010 roku planowane
dochody uległy zwiększeniu o 6.309.034,74 zł. Wynika
to przede wszystkim stąd, że w 2010 roku zostały
zawarte
umowy
o
dofinansowanie
zadań
inwestycyjnych z budżetu krajowego w kwocie
2.204.870,91 zł (a planowano 140.000 zł) a także
zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanych
dotacji na zadania bieżące w tym z budżetu krajowego
o 2.352.941,00 zł oraz z budżetu Unii Europejskiej na
realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w kwocie 793.370,95 zł. Natomiast plan
wydatków został zwiększony o 2.456.823,94 zł.
Planowany
deficyt
uległ
zmniejszeniu
o 3.852.210,80 zł tj. do wysokości 6.083.372,20 zł.
W 2010 roku Rada Miejska podjęła następujące
uchwały w sprawie przychodów:
1. Uchwała Nr XLII/387/10 z 20 stycznia 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu na pokrycie planowanego deficytu budżetu
w związku z realizacją zadania “Budowa sieci
kanalizacyjnej deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w miejscowości Gębice gm. Mogilno
(ul. Braci Rólskich, Rynek, ks. Greinerta)” w wysokości
1.968.599 zł. Uchwała uzyskała pozytywną opinię,
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
o możliwości spłaty pożyczki. W/w uchwała Rady
Miejskiej w Mogilnie została zmieniona 24 marca
2010 r. - zmniejszona została kwota pożyczki do
wysokości 900.000 zł na podstawie rozstrzygniętego
przetargu. Umowa z WFOŚiGW została podpisana
07 września 2010 r. na kwotę 887.646 zł. Pożyczkę
zaciągnięto w kwocie 887.646 zł.
2. Uchwała Nr XLV/435/10 z 25 maja 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno
na zadanie “Budowa obwodnicy miasta Mogilna” na
kwotę 15.600.000 zł, przy czym wysokość środków do
wykorzystania w roku 2010 ustalono na kwotę
900.000 zł, w roku 2011 na kwotę 6.500.000 zł, w roku
2012 na kwotę 8.200.000 zł. Regionalna Izba
Obrachunkowa w Bydgoszczy Uchwałą Nr 30/K/2010
z dnia 8 czerwca 2010 roku wydała pozytywną opinię
o możliwości spłaty kredytu planowanego do
zaciągnięcia w 2010 roku. Umowa z Bankiem została
podpisana 27 lipca 2010 r. na kwotę 15.600.000 zł.
W 2010 roku zaciągnięty został kredyt w kwocie
763.305,20 zł.
3. Uchwała Nr XLVI/454/10 z 23 czerwca 2010 r.
zmieniająca uchwałę sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na finansowanie planowanego
deficytu budżetu gminy Mogilno. Zmiana wynikała ze
zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania
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inwestycyjnego „Uregulowanie gospodarki wodnościekowej w mieście Mogilnie” w wyniku czego
zmianie uległa kwota kredytu do wykorzystania
w 2009 i w 2010 roku. Wysokość kredytu ogółem nie
zmieniła się (4.305.141 zł). W 2010 r. zaciągnięty
kredyt wyniósł 2.703.840 zł.
Rozchody. W 2010 r. rozchody zaplanowano
w kwocie 1.933.914,96 zł, w tym:
- spłacono
raty
pożyczek
zaciągniętych
z WFOŚiGW (zgodnie z harmonogramem spłat)
w kwocie 1.194.507 zł, do spłaty pozostaje
4.993.750 zł
- wykupione zostały obligacje w kwocie 500.000 zł,
do spłaty pozostaje 3.000.000 zł
- spłacono I ratę kredytu (dotyczy kanalizacji
w Mogilnie) w kwocie 120.000 zł, do spłaty
pozostaje 4.185.141 zł
- udzielone zostały pożyczki z budżetu gminy
Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”
razem w kwocie 96.130 zł. Fundacja odroczyła
termin zwrotu pożyczki do 31 maja 2011 roku
w wysokości 85.330 zł.
Upoważnienia Rady Miejskiej w Mogilnie dla
Burmistrza Mogilna.
1. W 2010 r. Burmistrz Mogilna nie skorzystał
z upoważnienia Rady Miejskiej do zaciągnięcia
krótkoterminowego kredytu (w uchwale budżetowej
została określona kwota do jakiej burmistrz może
zaciągnąć taki kredyt – 1.200.000 zł ).
2. W 2010 r. Burmistrz Mogilna zawarł dwie
umowy z Fundacją „Sąsiedzi wokół Szlaku
Piastowskiego” w sprawie udzielenia pożyczki
z budżetu gminy w kwocie ogółem 96.130 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie Projektu
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013, Oś: Leader, Działanie 4.3:
Funkcjonowanie LGD (Lokalna Grupa Działania)
w kwocie 85.330 zł i na realizację projektu „Promocja
produktu lokalnego – Szlaku Piastowskiego – jako
czynnik
wzrostu
konkurencyjności
regionui
przedsiębiorstw na obszarze Lokalnej Grupy Działania
„Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” w kwocie
10.800 zł. Fundacja odroczyła spłatę pożyczki w kwocie
85.330 zł do 31 maja 2011 r.
3. Burmistrz Mogilna działając na podstawie
upoważnienia Rady Miejskiej dokonywał zmian
w budżecie w planie wydatków między rozdziałami
i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
4. Przeznaczenie rezerwy ogólnej. W budżecie
gminy na 2010 r. zaplanowano rezerwę ogólną
w kwocie 550.000 zł. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych podziału rezerw dysponuje
burmistrz. W 2010r. z rezerwy budżetowej ogólnej
dokonano przeniesień w kwocie 474.551,66 zł
z przeznaczeniem na:
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 134.299,39 zł w tym:
a) w kwocie 28.195 zł z przeznaczeniem na
remonty obiektu Muzeum Ziemi Mogileńskiej
b) rozdział 92109 w kwocie 2.000 zł na umowę
zlecenie – opiekun Internetowego Centrum
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Edukacyjno-Oświatowego w Gębicach (świetlica
wiejska)
c) na energię elektryczną w świetlicach wiejskich
2.000 zł
d) 23.510,69 zł z przeznaczeniem na wydatki
związane z realizacją przedsięwzięcia Europejski
Weekend – „Unia Europejska – wspólny dom
wielu tradycji”
e) przygotowanie terenu pod plac zabaw przy
świetlicy wiejskiej w Kunowie 34.200 zł
f) 12.000 zł – na wyposażenie świetlic wiejskich
g) remont sali przejściowej Mogileńskiego Domu
Kultury w Mogilnie 32.393,70 zł
dział 926 – Kultura fizyczna i sport 15.620 zł
w tym:
a) 6.220 zł z przeznaczeniem na zakup energii
elektrycznej dotyczy boiska Orlik
b) 9.400 zł na wydatki związane z ogrodzeniem
boiska wiejskiego w Niestronnie
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 121.941,02 zł w tym:
a) 10.370 zł na wykonanie projektu zieleni Parku
Miejskiego w ramach rewitalizacji miasta
Mogilna
b) 5.900 zł na zadania gospodarki komunalnej
c) 10.000 zł na pokrycie wydatków za zakup
słupów i tablic z nazwami ulic
d) 1.000 zł na zakupy bhp dla pracowników
zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
i publicznych
e) konserwacja i remont kanalizacji deszczowej,
usługa wodociągowa – 33.000 zł
f) 5.000 zł - na zakup energii
g) 45.805 zł na pokrycie wydatków za
odszkodowanie za działkę wydzieloną pod drogę
gminną
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h) 10.866,02
zł
na
wydatki
związane
z utrzymaniem czystości w mieście w okresie
jesienno-zimowym.
- dział 750 Administracja publiczna 36.199,93 zł na
zakup energii
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 20.841 zł
w tym:
a) 18.291 zł na funkcjonowanie OSP m.in. zakup
paliwa do wozów strażackich, zakup węgla do
remiz
b) 2.550 zł na zakup usługi montaż i dostawa
konstrukcji stalowej z blachy ocynkowanej
obustronnie na garaż do samochodu OSP
Wylatowo
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 18.201 zł na
wypłatę odszkodowań za brak lokalu socjalnego
- dział 010 Rolnictwo - 5.468,32 zł – zwrot dotacji
„akcyza”
- dział 852 Pomoc społeczna 6.581 zł w tym:
a) dokonanie korekty składek ZUS od świadczeń za
2004 rok wraz z odsetek 1.793 zł
b) 4.500 zł – na prace społecznie użyteczne
c) korekta rozliczeń ZUS za rok 2000 w kwocie
288 zł
- dział 600 – Transport – remonty dróg w kwocie
110.000 zł
- dział 756 na wypłatę prowizji inkasentom za pobór
podatków i opłat lokalnych 5.400 zł.
W trakcie realizacji budżetu gmina osiągnęła
faktycznie dochód w wysokości 65.980.620,96 zł co
stanowi 99,31% planu rocznego. Dochody otrzymane do
31.12.2010r. wyniosły 65.670.160,60 zł oraz udziały,
które wpłynęły w styczniu 2011r. a dotyczą roku 2010
wyniosły
310.460,36
zł.
Wydatki
wyniosły
70.867.694,98 zł tj.97,72 % planu. Wynik budżetu za
2010 r. zamknął się deficytem w kwocie
4.887.074,02 zł, co przedstawia poniższa tabela:
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Realizacja planu finansowego przez jednostki
budżetowe gminy Mogilno:

II

Informacja
o
otrzymanych
wykorzystaniu dotacji:

dotacjach

Informacja o wydatkach związanych
z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania zlecone
w 2010 r. ( plan 9.751.665 zł, wpłynęły w kwocie
9.735.453,28 zł)
Dotacje z budżetu Wojewody KujawskoPomorskiego:
Rozdział 01095 – Pozostała działalność w zadaniu
rolnictwo
W 2010 r. do budżetu gminy Mogilno wpłynęła
dotacja w kwocie 1.039.246,77 zł z przeznaczeniem na
wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na
pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu
poniesionych przez gminę. Dotację zrealizowano
w 100% w tym: wypłacono producentom rolnym kwotę
1.018.869,39 zł, na pokrycie kosztów gminy
przeznaczono 20.377,38 zł.
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
Dotacja
na
realizację
zadań
zleconych
w administracji wpłynęła w kwocie 242.000 zł tj. 100%
planu. Dotacja została przeznaczona na płace
i pochodne dla pracowników administracji.
Rozdział 85195 – Pozostała działalność w dziale
Ochrona zdrowia
Zaplanowana w kwocie 800 zł wpłynęła w kwocie
523 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów
wydawania przez gminę decyzji w sprawie
świadczeniobiorców
innych
niż
ubezpieczeni
spełniających kryterium dochodowe. Zadanie realizuje
Miejsko-Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Mogilnie. Dotację wykorzystano w kwocie 460,12 zł
i przeznaczono na zakup artykuły biurowe 223,19 zł i na
akcesoria komputerowe 236,93 zł. Dnia 31.12.2010 r.
dokonano
zwrotu
niewykorzystanej
dotacji
w wysokości 62,88 zł.

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne
Przyznana dotacja na realizację tego zadania, na
podstawie miesięcznych zapotrzebowań składanych do
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego
to kwota 8.276.186 zł. Z tego wykorzystano dotację
w wysokości 8.260.740,39 zł. Niewykorzystana dotacja
w kwocie 15.445,61 zł została zwrócona na konto
Urzędu Wojewódzkiego 31.12.2010 r. Otrzymaną
dotację przeznaczono na:
a) wypłaty na zasiłki i pomoc w naturze 6.762.560 zł,
w tym :
- zasiłki rodzinne z dodatkami : 4.211.339 zł
- świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne
oraz świadczenia pielęgnacyjne)- 2.308.767zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka 250.000 zł
- zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 7.546 zł
b) oraz funduszu alimentacyjnego 1.096.980 zł:
co razem daje 7.859.540 zł
c) składki
emerytalno-rentowe
od
świadczeń
rodzinnych – 161.652 zł
d) wydatki na obsługę biura 239.548 zł, w tym na:
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 193.785 zł
pozostałe wydatki rzeczowe - 45.763 zł
e) zakup usług pozostałych 27.030 zł - na tę kwotę
składa się prowizja bankowa, opł. pocztowe,
uaktualnienie licencji
f) odpis na ZFŚS – 5.414 zł
g) ekwiwalent na mydło herbatę oraz ręcznik – 574 zł
h) tonery –3.523 zł
i) podróże krajowe – 71 zł
j) badania lekarskie pracowników 180,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenie 6.482,00 zł
- szkolenie 499,00 zł
- zakup papieru 1990,00 zł
Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie
zdrowotne

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 123

– 7098 –

Na realizację tego zadania z budżetu Wojewody
gmina otrzymała dotację w wysokości 59.910 zł, którą
wykorzystano w 100% w tym: opłacenie składek
zdrowotnych oświadczeń rodzinnych.
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego –
Delegatura w Bydgoszczy - 103.841 zł:
1. Rozdział 75101 - Dotację na aktualizację
i prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano
na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego
3.858 zł i w takiej kwocie wpłynęła do budżetu gminy.
Otrzymaną dotację przeznaczono na dofinansowanie
zakupu kopiarki 1.620,16 zł, zakup toneru do kopiarki
190,32 zł, materiały biurowe 1.134,35 zł oraz zapłacono
za opiekę autorską programu komputerowego 913,17 zł.
Dotacja została wykorzystana w 100%.
2. Rozdział
75107
Na
organizację
i
przeprowadzenie
wyborów
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej gmina otrzymała dotację
w kwocie 58.957 zł a wykorzystała w kwocie 58.687 zł.
Niewykorzystaną dotację – z tytułu diet dla członków
obwodowych komisji wyborczych - w wysokości 270 zł
zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego.
Dotację w wysokości 58.687,00 zł przeznaczono m.in.
na: wypłatę diet dla członków obwodowych komisji
wyborczych 31.410 zł; zakup wyposażenia lokali
wyborczych 8.902,47 zł ( w tym artykuły biurowe
2.659,25 zł; urny 2.320 zł; flagi 458, 72 zł; wykładzina
312,80 zł; firany 1.191,05 zł; farby 499,70 zł) ; zakup
usług 2.077,33 zł i umowy zlecenia 6.198 zł.
3. Rozdział 75107 - Wpłynęła także dotacja
w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na niszczenie
niearchiwalnych
dokumentów
pochodzących
z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dotacja została wykorzystana w 100%.
4. Rozdział 75109 – Gmina otrzymała dotację na
organizację
i
przeprowadzenie
wyborów
samorządowych w wysokości 41.096 zł. Z dotacji
sfinansowano
diety
dla
osób
pracujących
w obwodowych komisjach wyborczych 17.175 zł; na
wyposażenie przeznaczono kwotę 6.109,04 zł (w tym
dofinansowanie zakupu kopiarki Canon 1.742,16 zł;
flagi 396 zł; nakrycia 473 zł; artykuły biurowe 2.865,42
zł; węgiel 387,50 zł), zakup usług 4.227,81 zł; umowy
zlecenia 5.373,00 zł.
Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego:
29.255 zł
Rozdział 75056 – Spis Powszechny i inne
W 2010 r. Gmina Mogilno otrzymała dotację celową
z Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 29.255 zł
z przeznaczeniem na przeprowadzenie i organizację
spisu rolnego w 2010 roku. Dotację wykorzystano
w 100%.
Informacja o wydatkach związanych z
wykorzystaniem dotacji celowej na zadania własne
w 2010r.
(plan – 1.678.534 zł, wykonanie – 1.645.159,68 zł)
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
W 2010 r. wpłynęła dotacja w kwocie 63.920 zł
na realizację zadania „Radosna szkoła”. W 2010
wykorzystano środki w kwocie 63.145,41 zł na zakup
pomocy dydaktycznych (pomoce dydaktyczne do zabaw
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ruchowych: duże miękkie klocki, wałki, zestawy dużych
figur geometrycznych; materiały do integracji
zmysłowej: układanki, gry planszowe oraz zabawki
dydaktyczne) do miejsc zabaw znajdujących się
w szkołach podstawowych Gminy Mogilno:
SP Nr 2 w Mogilnie – 12.000,00 zł
SP Nr 3 w Mogilnie - 11.997,61 zł
SP w Gębicach – 11.796,03 zł
SP w Padniewie – 5.647,64 zł
SP w Wylatowie 5.985,10 zł
SP w Kwieciszewie – 5.896,92 zł
SP w Strzelcach – 3.965,31 zł
SP we Wszedniu – 5.856,80 zł.
Niewykorzystana dotacja w wysokości 774,59 zł
została zwrócona do budżetu Wojewody 28 grudnia
2010r.
Rozdział 80195 – pozostała działalność w zadaniu
oświata i wychowanie
W 2010 r. gmina otrzymała dotację w wysokości
924 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej
i egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli
o wyższy stopień awansu zawodowego. Dotację
wykorzystano w 100%. Do realizacji zadania gmina
dołożyła 476 zł.
Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie
zdrowotne
Na realizację tego zadania z budżetu Wojewody
gmina otrzymała dotację w wysokości 36.000 zł
a wykorzystano kwotę 35.457,34 zł. Niewykorzystana
dotacja została zwrócona do budżetu państwa
31.12.2010r. w wysokości 542,66 zł. Na powyższą
kwotę złożyło się płacenie składek zdrowotnych od
zasiłków stałych. Liczba osób korzystających
i ubezpieczonych 116.
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze
Otrzymana dotacja w kwocie 293.982 zł została
wykorzystana w wysokości 292.613,03 zł na zasiłki
okresowe. Niewykorzystaną dotację w wysokości
1.368,97 zł zwrócono na konto budżetu państwa dnia
31.12.2010 r. Liczba osób korzystających 339.
Rozdział 85216 - zasiłki stałe
Otrzymana dotacja w kwocie 384.257 zł została
wykorzystana w 100% na wypłatę zasiłków stałych dla
132 podopiecznych.
Rozdział 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy
społecznej
Przyznaną na 2010 r. dotację w kwocie 392.285 zł
budżet gminy otrzymał w 100%. Dotacja została
przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mogilnie: wynagrodzenie pracowników wraz
z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, delegacje
służbowe, opłaty za czynsz, wodę, ogrzewanie i energię
elektryczną, telefony, usługi remontowe, szkolenia,
zakup znaczków pocztowych, obsługa systemu
informatycznego.
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Przyznaną dotację na 2010 r. w kwocie 255.399 zł
na realizację programu pomoc państwa w dożywianiu
wykorzystano w kwocie 232.620,86 zł - dotacja została
przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach
i przedszkolach oraz dożywianie dorosłych jak również
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na pomoc w postaci świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności (zasiłek celowy) Niewykorzystaną
część dotacji w wysokości 22.778,14 zł zwrócono do
budżetu państwa dnia 31 grudnia 2010r. Ogółem liczba
osób korzystających z posiłku 749 osoby, w tym:
przedszkola 151 osób, szkoły 509 oraz jadłodajnia
89 osób.
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniówrazem otrzymana dotacja 243.857,04 zł w tym:
1. W 2010 r. gminie Mogilno przyznano dotację
w kwocie 196.767 zł z na pomoc socjalną uczniom,
mieszkańcom miasta i gminy Mogilno, którą
wykorzystano w 100%. Gmina do stypendiów dołożyła
63.099,36 zł tj. 24,28%
W 2010 r. miesięczna kwota stypendium wyniosła
73 zł na ucznia. Średnia miesięczna ilość uprawnionych
do otrzymania stypendium w 2010 r. od stycznia do
czerwca wyniosła 401 uczniów, a od września do
grudnia 377 uczniów.
2. Dotacja celowa „Wyprawka Szkolna 2010”. Na
zakup podręczników dla uczniów gmina otrzymała
dotację w wysokości 55.000 zł. Na realizację zadania
przeznaczono kwotę 47.090,04 zł. Sfinansowano zakup
podręczników dla 230 uczniów rozpoczynających
przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III
szkoły podstawowej. Niewykorzystaną część dotacji
w wysokości 7.909,96 zł zwrócono do budżetu państwa
dnia 16.11.2010 r.
Informacja o wydatkach związanych
z wykorzystaniem dotacji otrzymanych na realizację
zadań na podstawie porozumień w 2010r.
(plan wynosi 2.134.887,60 zł, wpłynęło do budżetu
gminy 2.134.854,27 zł tj. 100%)
1. Porozumienia
z
jednostkami
samorządu
terytorialnego
Porozumienia z powiatem mogileńskim:
- rozdział 80195 – Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu powiatu mogileńskiego
w kwocie 4.173,53 zł z przeznaczeniem na
finansowanie wynagrodzeń nauczycieli biorących udział
w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Mogileński została wykorzystana w kwocie
4.140,20 zł. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej
dotacji w wysokości 33,33 zł dnia 29.07.2010 r.
- rozdział 85417 – Schroniska młodzieżowe
Dotacja celowa z budżetu powiatu mogileńskiego
w kwocie 4.000 zł została wykorzystana w III kwartale
2010r. z przeznaczeniem na prowadzenie schroniska
młodzieżowego w Szkole Podstawowej Nr 3
w Mogilnie.
- rozdział 92116 – Biblioteki
Dochody tego działu to dotacja z budżetu powiatu
mogileńskiego, przekazana w wysokości 18.000 zł
z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki
powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
(Porozumienie z dnia 21.02.2003r. w sprawie
powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie
wykonywania funkcji i zadań Powiatowej Biblioteki
Publicznej dla Powiatu Mogileńskiego).
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Porozumienia z Marszałkiem Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- rozdział 60016 – dotacja z środków Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 90.000 zł
na wykonanie zadania rekultywacyjnego w obrębie
geodezyjnym Wieniec dz. nr 135/1 - modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii
nawierzchni bitumicznej w Czagańcu. Dnia
29 czerwca 2010 r. została podpisana umowa.
Zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Czaganiec I etap. Ogółem koszty tego zadania
wynoszą 345.033,64 zł.
- rozdział 92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego – Gmina Mogilno otrzymała
dofinansowanie do zadania pn.; „Weekend
europejski” w wysokości 15.714,07 zł
- rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dotacja
w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa hali
widowiskowo
–
sportowej
z
zapleczem
w
Mogilnie”.
Zgodnie
z
umową
Nr IN.II.3042/436/2010 z dnia 26 maja 2010 r.
2. Wojewodą Kujawsko-Pomorskim
- rozdział 71035 – Cmentarze
Zaplanowana dotacja w kwocie 3.000 zł,
z przeznaczeniem utrzymanie i na prace remontowe na
obiektach grobownictwa wojennego, wpłynęła do
budżetu gminy i została wykorzystana zgodnie
z przeznaczeniem. W 2010 r. z dotacji zakupiono
ziemię, krzewy, korę za 160,55 zł; wykonano renowację
nagrobków na cmentarzu w Mogilnie za 1.500 zł w tym
oczyszczono z porostów i mchu; uzupełnione zostały
elementy lastryko i betonowe oraz pomalowane zostały
obeliski. Za pozostałą kwotę 1.339,45 zł porządkowano
mogiły poległych.
Środki z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano
w kwocie 6.662.734,01 zł i dotacje z budżetu
krajowego na dofinansowanie Projektów unijnych
166.914,48 zł. Razem te dotacje wpłynęły do budżetu
gminy w kwocie 5.998.416,09 zł tj. w 87,83% w tym:
1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki –
otrzymane dofinansowanie z budżetu UE wynosi
1.449.260,43 zł oraz z budżetu krajowego 158.902,38 zł
w tym:
a) w dziale 853, rozdział 85395 na realizację projektu:
„Mój potencjał – moją przyszłością”. Budżet na
2010r. wyniósł 239.555 zł: w tym z budżetu UE
203.621,75 zł; budżet krajowy 35.933,25 zł. Projekt
realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mogilnie. Projekt został rozliczony
i zakończony – dokonano zwrotu dotacji
w wysokości 2.032,52 zł. Projekt skierowany był do
37 osób długotrwale bezrobotnych w wieku
aktywności
zawodowej,
korzystających
ze
świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem
projektu było umożliwienie uczestnikom powrotu na
rynek pracy. Druga grupa uczestników to młodzież
z Zespołu Szkół w Bielicach – 18 osób w ramach
Programu Aktywności Lokalnej (PAL).
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b) w dziale 853, rozdział 85395 - „Praca - receptą na
lepsze jutro”. Jest to projekt realizowany przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mogilnie na lata 2009-2010, z tego w 2010 r.
budżet projektu wynosił 456.230,15 zł w tym
z budżetu UE 387.795,63 zł i z budżetu krajowego
68.434,52 zł. Projekt zrealizowano w 97,88%.
Niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto
udzielającego
dofinansowanie
w wysokości
9.660,71 zł. Uczestnicy projektu odbywali staże
zawodowe u pracodawców (45 osób przez
6 miesięcy, 12 osób – 3 miesiące).
c) w dziale 853, rozdział 85395 - „Równe szanse
w powiecie mogileńskim II edycja”. Jest to
partnerski projekt, w którym liderem jest gmina
Mogilno a partnerami są gmina Dąbrowa, gmina
Strzelno, gmina Jeziora Wielkie i powiat
mogileński. Przyznany budżet na 2010 rok
w wysokości 584.666,56 zł w tym środki z budżetu
UE 496.966,58 zł i z budżetu krajowego
87.699,98
zł
zrealizowano
w
92,63%.
Niewykorzystane środki w wysokości 43.072,06 zł
zostały zwrócone na konto udzielającego
dofinansowanie. Przyznane środki wykorzystano na
wydatki rzeczowe w kwocie 163.851,83 zł, na które
składa się zakup pomocy dydaktycznych do
placówek oświatowych uczestniczących w realizacji
projektu za kwotę 39.363,60 zł ( w tym zestawy do
nauki elektryczności 2.500,00 zł, zestawy klasowe
chemia organiczna i nieorganiczna 2.000,00 zł;
walizki eko-badacza 3.000,00 zł, bryły ułamkowe
magnetyczne 8.924,00 zł, magnetyczne przyrządy
kreślarskie 9.076,80 zł i kamery mikroskopowe
13.566,40 zł), standy do Mobilnej Galerii Projektu
6.400,00 zł,
wydruk
plakatów
i
artykuł
sponsorowany podsumowujących rezultaty projektu
13.245,07
zł,
koszty
pośrednie
projektu
49.638,66 zł, plener rycerski i malarski dla
uczestników projektu 43.724,50 zł, nagrody dla
uczestników projektu 10.780,00 zł i catering na
spotkaniu
podsumowującym
700,00 zł.
Na
wynagrodzenia personelu zarządzającego oraz
wynagrodzenie nauczycieli wydatkowano kwotę
377.742,67 zł. Celem projektu jest podniesienie
jakości i efektywności kształcenia ogólnego
w powiecie mogileńskim poprzez kompleksowe
rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej
w ramach wyrównywania różnic pomiędzy miastem
i obszarem wiejskim.
d) w dziale 853, rozdział 85395 - „Równe szanse
w powiecie mogileńskim III edycja” Jest to
partnerski projekt, w którym liderem jest gmina
Mogilno a partnerami są gmina Dąbrowa, gmina
Strzelno, gmina Jeziora Wielkie i powiat
mogileński. Przyznany budżet na 2010 rok
w wysokości 431.094,77 zł został zrealizowany
w 94,56%. Niewykorzystane środki zostały
zwrócone na konto udzielającego dofinansowania.
Przyznane środki wykorzystano na wydatki
rzeczowe w kwocie 153.040,31 zł, na które składa
się zakup pomocy dydaktycznych do placówek
oświatowych uczestniczących w realizacji projektu
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za kwotę 82.043,32 zł (w tym zakup notebooków
i wizualizerów 38.050,05 zł, kamery mikroskopowe
7.612,80 zł, szachy i zegary 14.056,77 zł, artykuły
na zajęcia z arteterapii 17.709,70 zł, interaktywny
kurs języka angielskiego 4.614,00 zł), zakup licencji
Cabrii 25.620,00 zł, wydruk plakatów 1.195,60 zł,
zakup artykułów biurowych i plastycznych dla
beneficjentów biorących udział w projekcie
21.664,76 zł, zakup artykułów na zajęcia plastyczne
2.800,00 zł, zakup papieru ksero i segregatorów
7.264,49 zł, szkoleniu nauczycieli matematyki
z zakresu stosowania programu Cabrii 2.000,00 zł,
zakup sprzętu do biura projektu 6.389,95 zł oraz
koszty pośrednie projektu 4.062,19 zł. Na
wynagrodzenia personelu zarządzającego oraz
wynagrodzenie nauczycieli wydatkowano kwotę
254.589,35 zł. Celem projektu jest podniesienie
jakości i efektywności kształcenia ogólnego
w powiecie mogileńskim poprzez kompleksowe
rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej
w ramach wyrównywania różnic pomiędzy miastem
i obszarem wiejskim.
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich –
w budżecie zaplanowano dofinansowanie dwóch
inwestycji w wysokości 981.691 zł. Wykonanie planu
wynosi 228.689 zł tj. 23,30%:
- Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych
w miejscowościach Padniewo i Marcinkowo
w wysokości 228.689 zł. Refundacja wpłynęła
24 września 2010 r. Zadanie inwestycyjne zostało
zakończone w 2009r., koszty ogółem wyniosły
636.990,13 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej i sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości
Gębice gm. Mogilno (ul. Braci Rólskich, Rynek,
Ks. Greinerta) zaplanowano środki w wysokości
753.002,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane
w 2010 r. Złożony został wniosek o płatność. Środki
w 2010 roku nie wpłynęły.
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego – w ramach tego programu
wpłynęły dofinansowania na realizację następujących
inwestycji:
- Uregulowanie
gospodarki
wodno-ściekowej
w mieście Mogilnie
W roku 2010 wpłynęły środki w kwocie
2.889.787,32 zł.
Ogółem na to zadanie wydano 8.290.247,79 zł
w tym w 2010 r.: 4.786.514,52 zł; w 2009 r.:
3.374.730,47 zł (a w latach 2007-2008 129.002,80 zł).
Natomiast dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej
wpłynęło, w latach 2009-2010, w wysokości
4.325.743,59 zł. Do rozliczenia w roku 2011 pozostaje
kwota 981.776,77 zł.
- Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta
Mogilna poprzez jego rewitalizację
W 2010 r. gmina otrzymała dofinansowanie do tej
inwestycji w kwocie 1.271.776,96 zł.
Ogółem wydatki poniesione na to zadanie wyniosły
1.659.955,98 zł. Wkład własny wyniósł 388.179,02 zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
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Pozostałe dotacje:
w budżecie gminy
1. w budżecie została zaplanowana dotacja
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
i Sportu w rozdziale 92601 w kwocie 114.870,91 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego - Budowa boiska wielofunkcyjnego
ogólnie dostępnego przy SP Nr 3 w Mogilnie. Dotacja
wpłynęła do budżetu gminy 13 grudnia 2010 r.
2. dotacja z WFOŚiGW – 3.597 zł – rekompensata
utraconych dochodów z tytułu ulg za grunty pod
jeziorami za 2009r.,
3. środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w kwocie 64.139 zł
rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg
w podatku od nieruchomości od podmiotów o statusie
zakładu pracy chronionej.
4. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na
pokrycie kosztów zadania: Konkursy Ekologiczne
organizowane z okazji obchodów Międzynarodowego
Dnia Ziemi 2010 – Rok Bioróżnorodności – Szkoła
Gębice – 1.000 zł.
- poza budżetem:
1. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na realizację programu
„Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia
przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy
wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”- na podstawie
umowy z dnia 16.12.2009r. Nr UWA/000292/02/D.
Całość dofinansowania wynosi 144.004,37 zł. Z gminą
Mogilno umowy zawarło 68 uczniów ze szkół:
24 uczniów ze szkół podstawowych, 24 z gimnazjów
i 20 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Wypłacono
uczestnikom programu środki w kwocie 111.556,73 zł
głównie z przeznaczeniem na zakup przedmiotów
ułatwiających/ umożliwiających naukę, dostęp do
Internetu, dojazdy do szkół oraz uczestnictwo
w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności.
W imieniu gminy, jednostką upoważnioną do realizacji
programu jest Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Mogilnie. Wydatkowanie środków następowało poza
budżetem z wyodrębnionego rachunku bankowego.
Koszty obsługi zadania wyniosły 29.664,60 zł. Na konto
PFRON przelano zwrotnie niewykorzystane środki
w kwocie 2.783,04 zł i odsetki bankowe w kwocie
5,88 zł.
2. Środki z Funduszu Pracy – zgodnie z umową
z dnia 9 kwietnia 2010 r. Nr KO/15/2010 w sprawie
trybu przekazywania w 2009r. środków z Funduszu
Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników oraz ich rozliczenia, zawarta pomiędzy
Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno,
w Gminie Mogilno dofinansowanie otrzymało
46 pracodawców na kwotę 414.209,87 zł.
Środki te dotyczyły kształcenia 62 młodocianych
pracowników w podziale na:
- nauka zawodu: 400.511,15 zł
- przyuczenie do wykonywania określonej pracy
13.698,72 zł
-
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Zgromadzone
na
wyodrębnionym
rachunku
bankowym odsetki w kwocie 358,61 zł zwrócono na
rachunek
bankowy
Urzędu
Wojewódzkiego
w Bydgoszczy.
3. Indywidualizacja - Program Indywidualizacji
Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III
Szkół Podstawowych w Województwie KujawskoPomorskim. Na realizację projektu w 2010 roku
otrzymano środki w wysokości 86.752,40 zł. Z kwoty
tej wydatkowano 77.418,00 zł. W ramach realizacji
projektu zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkół
podstawowych z terenu Gminy Mogilno (m.in. sprzęt
sportowy, gry, książki) za kwotę 51.665,76 zł,
zakupiono także stoliki, biurka, krzesła za kwotę
6.761,24 zł oraz 9 zestawów komputerowych o wartości
18.991,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie
9.334,40 zł zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego.
Powodem niewykorzystanie środków był zbyt krótki
czas na zrealizowanie I etapu projektu i niedostępność
w
hurtowniach
artykułów
wymienionych
w harmonogramie projektu. W 2010 roku nie było
kosztów wynagrodzenia dla nauczycieli. Wypracowane
godziny dydaktyczne za 2010 r. wynoszą 33.950 zł.
Program będzie realizowany w latach 2011-2013.
4. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od
I do III szkół podstawowych województwa kujawskopomorskiego za 126.451,34 zł. Dofinansowanie wynosi
94.838,50 zł. Wkład gminy wynosi 31.612,84 zł.
Zakupiono tablice interaktywne do Szkoły Podstawowej
w Padniewie, w Wylatowie, Strzelcach i we Wszedniu.
III Dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa
w 2010 r.

-

-

Dochody uzyskane z tytułu rozliczeń zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej
w 2010r.:
dział 750 rozdział 75011 – osiągnięte wpływy
wynoszą 341 zł z tytułu opłat za udostępnienie
danych osobowych. Plan, określony przez Urząd
Wojewódzki na podstawie prognozy przedstawionej
przez Urząd Miejski w Mogilnie w kwocie 1.000 zł,
zrealizowano w wysokości 34,10%. Na rachunek
budżetu
państwa
przekazano
w
okresie
sprawozdawczym kwotę 323,95 zł, a kwota 17,05 zł
(tj. 5% pobranych opłat) stanowi dochód gminy
zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.
dział 852 rozdział 85212 – osiągnięte dochody
z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu
alimentacyjnego wynoszą 113.950,67 zł, plan
określony, przez Urząd Wojewódzki, został
wykonany w 140,68%. W 2010 r. na rachunek
Urzędu Wojewódzkiego gmina odprowadziła kwotę
66.964,67 zł. Gmina Mogilno na mocy ustaw
potrąciła sobie 46.986,00 zł. Z tytułu odsetek
z funduszu alimentacyjnego osiągnięte dochody
wyniosły 30.315,983 zł, które w całości zostały
przekazane na rachunek budżetu państwa. Na koniec
2010r.
zobowiązania
z
tytułu
zaliczek
alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego
wyniosły 3.992.312,08 zł.
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W stosunku do kwot zaplanowanych w największym
stopniu zostały wykonane dochody własne w 101,45%
i z tytułu subwencji ogólnej - 100% planu.
W dochodach ogółem dochody własne stanowiły
44,79% tj. kwotę 29.554.223,73 zł, dotacje
19.629.754,23 zł i subwencje 16.796.643 zł co
odpowiednio stanowi 29,75% i 25,46% budżetu.

V Struktura wydatków za 2010 rok.
Gmina Mogilno w 2010 roku zrealizowała wydatki
w wysokości 70.867.694,98 zł. Kwota ta stanowi
97,72%
zaplanowanych
wydatków.
Dane
o zrealizowanych wydatkach w 2010 r. zawiera
poniższe zestawienie:

W wykonanych wydatkach budżetowych ogółem
wydatki majątkowe stanowiły kwotę 15.246.008,61 zł
tj. 21,51 % wykonanych wydatków ogółem.
W wydatkach bieżących, wydatki na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 24.430.650,46 zł,

co stanowiło 43,92% wydatków bieżących i 34,47%
wydatków ogółem.
Poniesione wydatki budżetowe w 2010 r. według
działów klasyfikacji budżetowej:
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VI Realizacja inwestycji w 2010 roku
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Zaplanowane (po zmianach) środki na wydatki
inwestycyjne zostały zrealizowane w 99,96%.
VII Zobowiązania Gminy Mogilno
Na koniec 2010 roku zobowiązania Gminy Mogilno
wynoszą 13.557.129,64 zł w tym:
- z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW (bez
odsetek ) 4.993.750 zł
- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych
3.000.000 zł
- z tytułu kredytu bankowego długoterminowego
4.185.141 zł
- z tytułu kredytu bankowego długoterminowego
763.305,20 zł
- zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego
Mogileńskie Domy w Mogilnie 614.933,44 zł.
Zobowiązania z zawartych umów:
- Umowa o kompleksową usługę oświetlenia
drogowego na terenie miasta i gminy Mogilno
zawarta dnia 10 listopada 2004 r. Do spłaty według
umowy pozostaje 628.814,63 zł – do kwietnia
2012 r. Po uwzględnieniu podwyższonej stawki
VAT do spłaty pozostaje 633.968,96 zł.
- Umowa
Nr 2603/03/2010/1027/F/INN
z 25.05.2010 r. o wykup wierzytelności
przysługujących
do
jednostek
samorządu

-
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terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty
wierzytelności i Aneks Nr 1 do tej Umowy z dnia
13.09.2010 r. Kwota wierzytelności, która powstanie
w banku wyniesie ogółem 19.898.999,76 zł. Kwota
ta może być zmniejszona z tytułu otrzymania dotacji
z budżetu Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego na realizację inwestycji pn. Budowa
hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie.
Dofinansowanie może wynieść 30% robót
budowlanych tj. 5.969.699,93 zł. Po każdorazowym
otrzymaniu dofinansowania będą zawierane aneksy
do umowy z bankiem zmniejszające kwotę
zobowiązania. Na koniec roku 2010 kwota
wykupionych
wierzytelności
wynosiła
2.840.635,46 zł. W grudniu 2010r. spłacono I ratę
w wysokości 110.549,76 zł. Zobowiązanie wobec
banku z tytułu wykupionych wierzytelności wynosi
2.730.085,70 zł. Ostateczny termin spłaty
wierzytelności (w miesięcznych ratach) przypada na
dzień 01.12.2025 r. Zgodnie z postanowieniami
SIWZ termin spłaty wykupionych wierzytelności
może być skrócony.
Umowa Nr 551/09/2010/1027/F/INN z 13.09.2010 r.
o wykup wierzytelności przysługujących do
jednostek
samorządu
terytorialnego
oraz
Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności.
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Kwota wierzytelności wynosi 1.659.568,10 zł
z tytułu realizacji zadania Budowa hali
widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie
(roboty dodatkowe). W grudniu 2010 r. spłacono
I ratę w wysokości 9.188,10 zł. Zobowiązanie
wobec banku z tytułu wykupionej wierzytelności
wynosi 1.650.380 zł. Ostateczny termin spłaty
wierzytelności (w miesięcznych ratach) przypada na
dzień 01.12.2025 r.
Umowa leasingu (samochód dostawczy) zawarta
przez zakład budżetowy Mogileńskie Domy
w Mogilnie w kwocie 101.914,10 zł – spłata do
28.02.2014 r.
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j) czynsze za lokale mieszkalne 5.790,16 zł
k) dzierżawy gruntów w mieście 2.002,78 zł
l) opłaty
od
przewoźników
za
korzystanie
z przystanków 59,55 zł
m) opłaty eksploatacyjnej 4.848,48 zł.
- aktywa finansowe: należności długoterminowe
z tytułu rozłożenia na raty wieloletnie 8.889,56 zł
- aktywa finansowe: środki na rachunku bankowym
gminy 2.101.221,28 zł w tym subwencja oświatowa
na styczeń 2010r. w kwocie 1.192.109 zł
- należności i aktywa finansowe zakładu budżetowego
Mogileńskie Domy 720.194,29 zł w tym środki na
rachunkach bankowych i gotówka 17.249,63 zł,
należności wymagalne z tytułu dostaw towarów
i usług 607.271,97 zł i pozostałe należności
95.672,69 zł
- należności
i
aktywa
finansowe
MGOPS
1663.199,61 zł w tym należności wymagalne
1.661.343,72 zł (z tytułu realizacji zadania
zleconego gminie tj. wpływy z tytułu funduszu
alimentacyjnego) i pozostałe należności 1.855,89 zł,
- należności i aktywa finansowe OSRiR 24.594,56 zł
w tym należności 24.594,00 zł i depozyty na
rachunku wyodrębnionym bankowym 0,56 zł
(rachunek dochodów własnych)
- aktywa finansowe ZOSiP to depozyty na rachunku
bankowym 62.441,45 zł w tym środki na
wyodrębnionych rachunku dochodów własnych
61.670,41 zł i należności wymagalne 771,04 zł.

VIII Należności
Ogółem należności oraz wybrane aktywa finansowe
na koniec 2010 r. według sprawozdania Rb-N wynoszą
6.255.071,54 zł, w tym:
- z tytułu udzielonych pożyczek w 2010 r. z budżetu
gminy w wysokości 85.330 zł
- należności wymagalne z tytułu podatków i opłat
lokalnych 1.525.405,98 zł:
a) podatek od nieruchomości 980.755,65 zł
b) podatek rolny 177.677,57 zł
c) podatek leśny 245,84 zł
d) podatek od środków transportowych 150.357,08 zł
e) opłata od posiadania psów 6.682,60 zł
f) podatki realizowane przez urzędy skarbowe (tj. karta
podatkowa, spadki i darowizny, podatek od
czynności cywilnoprawnych) 72.670,76 zł
g) dzierżawy gruntów rolnych 1.743,60 zł
h) wieczyste użytkowanie 70.218,12 zł
i) sprzedaże 10.459,60 zł

Burmistrz
Leszek Duszyński
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ZARZĄDZENIE Nr 27/11
WÓJTA GMINY BOBROWO
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bobrowo za 2010 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190,
poz. 1606 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy
Bobrowo zarządza, co następuje:
§ 1. Realizując uchwałę nr XXXV/196/09 Rady
Gminy Bobrowo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na 2010 rok jako
Wójt Gminy przedstawiam roczne sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych
oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi
dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt
budżetowy przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie
18.642.844,66 zł zostały zrealizowane w wysokości
18.499.170,63 zł, co stanowi 99,23% planu z tego:
1) wykonanie
dochodów
bieżących
wyniosło
15.643.791,70 zł, tj.100,32% zakładanego planu,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.
pkt. 2 i 3 kwota 115.870,54 zł, tj. 92,80%
zakładanego planu;
2) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło
2.855.378,93 zł, tj.93,64% zakładanego planu,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. pkt. 2 i 3 kwota 1.128.059,00 zł, tj. 100,00%
zakładanego planu.
2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie
20.062.909,19 zł wykonano w wysokości 19.338.447,50 zł,
co stanowi 96,39 % planu z tego:
1) wydatki majątkowe - 7 270 688,93 zł, tj. 98,55%
planu, z tego:
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a) inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
7 270 688,93 zł, tj. 98,55% planu,
2) wydatki bieżące - 12 067 758,57 zł, tj. 95,13%
planu, z tego:
a) wydatki
jednostek
budżetowych
8 563 148,85 zł, tj. 93,89% planu, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 5 756 305,92 zł, tj. 95,14% planu,
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań - 2 806 842,93 zł, tj. 91,44% planu,
b) dotacje na zadania bieżące - 259 819,55 zł, tj.
99,54% planu,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 021 181,05 zł, tj. 98,38% planu,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 211 452,18 zł, tj. 95,49% planu,
e) obsługa długu - 12 156,94 zł. tj. 99,65% planu.
3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości
1.420.064,53 zł, a osiągnięto deficyt w kwocie
839.276,87 zł. Planowany deficyt pokryty został
przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.
4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia
2010r. wynosi 1.113.440 zł
§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się
następująco:
1. Realizacja zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego, na plan
2.854.374 zł:
1) wykonanie dochodów wyniosło 2.853.606,81 zł,
tj. 99,97% zakładanego planu;
2) wykonanie wydatków wyniosło 2.853.606,81 zł,
tj. 99,97% zakładanego planu.
2. Realizacja zadań realizowanych na podstawie
porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego z tego:
1) wykonanie dochodów wyniosło 1.767.361,83 zł,
tj. 71,37% zakładanego planu;
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2) wykonanie wydatków wyniosło 2.067.888,83 zł,
tj. 100% zakładanego planu.
3. Realizacja programu rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
przedstawia się następująco:
1) wykonanie dochodów wyniosło 69.023,68 zł na plan
roczny 68.630 zł, tj. 100,57% zakładanego planu;
2) wykonanie wydatków wyniosło 68.060,31 zł na plan
roczny 68.630 zł, tj. 99,17% zakładanego planu,
z
czego
na
przeciwdziałanie
narkomanii
wydatkowano kwotę 7.000,00 zł.
4. Wysokość udzielonych dotacji na cele publiczne,
związane z realizacji zadań gminnych dla podmiotów
niedziałających w celu osiągnięcia zysku wyniosła
259.819,55 zł, tj. 99,54% zakładanego planu. W tym
dotacja udzielona jednostce kultury zgodnie z planem
w kwocie 157.000 zł.
5. Realizacja przychodów i wydatków instytucji
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrowie –
przedstawia się następująco:
1) wykonanie przychodów wyniosło 184.285,69 zł na
plan roczny 184.283,50 zł, tj. 100,00% zakładanego
planu;
2) wykonanie kosztów wyniosło 172.080,87 zł na plan
roczny 186.724,88 zł, tj. 92,16% zakładanego planu.
§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego przedstawić:
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy –
Zespół w Toruniu,
2. Radzie Gminy Bobrowo.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt Gminy
Paweł Klonowski
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