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UCHWAŁA Nr V/35/2011
RADY MIEJSKIEJ w LIPNIE
z dnia 15 marca 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt. 15, art. 40,
art. 41, art. 42 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, 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, Nr 157
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146,
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 9a ust. 15
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493,
z 2009 r. Nr 206 poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28
poz. 146 i Nr 125 poz. 842) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w
Lipnie
oraz
szczegółowe
warunki
jego
funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/23/2011 Rady
Miejskiej w Lipnie z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Maria Turska
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UCHWAŁA Nr VII/30/11
RADY MIEJSKIEJ w WĄBRZEŹNIE
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia przedszkolne w Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Wąbrzeźnie.
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.)1 uchwala się, co następuje:

4) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego
samodzielnych,
indywidualnych
zabaw
na
powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw,
bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach.

§ 1. Usługi świadczone przez Przedszkole Miejskie
„Bajka” w Wąbrzeźnie prowadzone przez Gminę
Miejską Wąbrzeźno w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, o której mowa
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4,
poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze
5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/171/2000 Rady
Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2000 r.
w sprawie opłaty za świadczenia przedszkolne
w Przedszkolu Miejskim „Bajka” oraz uchwała
Nr XXI/142/04 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia
24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały
o opłatach za świadczenia przedszkolne w Przedszkolu
Miejskim „Bajka”.
§ 4. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 2.1. Za świadczenia Przedszkola Miejskiego
„Bajka” w Wąbrzeźnie wykraczające poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego ustala się
odpłatność w wysokości 105 zł miesięcznie od dnia
1 września 2011 roku.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują
usługę opiekuńczo - bytową, na którą składa się:
1) nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas
samodzielnie, indywidualnie wybieranymi przez
dziecko zabawami, bez uczestnictwa nauczyciela
w tych zabawach;
2) przygotowanie miejsca do wypoczynku i snu
dziecka (rozkładanie leżaków i pościeli oraz pomoc
przy rozbieraniu i ubieraniu się dziecka, świadczona
przez pracowników obsługi);
3) nadzór nauczyciela nad wypoczywającym dzieckiem
(w tym czasie pomoc przy czynnościach
fizjologicznych
dziecka
świadczona
przez
pracowników obsługi);

powierza

się

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Radosław Kędzia
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219,
poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857 i Nr 148, poz. 991.
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UCHWAŁA Nr VII/31/11
RADY MIEJSKIEJ w WĄBRZEŹNIE
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym przypadającym gminie miejskiej Wąbrzeźno oraz jej podległym jednostkom organizacyjnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 1 oraz art. 59
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.)2 – uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb
umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania

na raty należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym przypadającym Gminie Miejskiej
Wąbrzeźno
oraz
jej
podległym
jednostkom
organizacyjnym, a także określa organy i osoby do tego
uprawnione oraz warunki dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
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1) porozumieniu, umowie – rozumie się przez to
wyrażone na piśmie oświadczenie woli gminnej
jednostki organizacyjnej lub uprawnionego organu
w sprawie umorzenia należności pieniężnej lub
udzielenia ulgi w tej sprawie;
2) wierzytelności – rozumie się przez to należność
główną, odsetki za zwłokę od należności głównej
lub kary umowne, koszty sądowe, egzekucyjne
i inne, przy czym kwoty, wierzytelności tego
samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie
ulegają sumowaniu;
3) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną,
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej;
4) wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Miejską
Wąbrzeźno
oraz
jej
podległe
jednostki
organizacyjne;
5) kompletnym wniosku – rozumie się przez to
wniosek
zawierający
wszystkie
dokumenty
niezbędne do merytorycznego i ostatecznego
rozstrzygnięcia sprawy;
6) uldze – należy przez to rozumieć umorzenie,
odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty
należności;
7) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to
w
odniesieniu
do
osób
fizycznych
–
udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny,
z którego wynika, że średniomiesięczny dochód
w gospodarstwie domowym na każdą osobę za
ostatnie 6 miesięcy nie przekracza 150%
zweryfikowanego
kryterium
dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.);
8) jednostkach organizacyjnych – należy przez to
rozumieć podległe jednostki budżetowe Gminy
Miejskiej Wąbrzeźno.
§ 3. Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym
uprawniony
jest
Burmistrz
Wąbrzeźna.
§ 4.1. Wierzytelność może zostać umorzona lub
można zastosować ulgę w całości lub części, jeżeli
ustalone w toku postępowania wyjaśniającego
okoliczności wykażą, że:
1) dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;
2) wierzytelność nie została zaspokojona w toku
zakończonego postępowania likwidacyjnego lub
upadłościowego, lub sąd odrzucił wniosek
o ogłoszeniu upadłości w związku z brakiem
środków wystarczających na pokrycie kosztów
postępowania upadłościowego;
3) nie można ustalić dłużnika, dłużnik zmarł lub został
wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych
nie pozostawiając żadnego majątku, z którego
można
by
egzekwować
wierzytelność,
a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie lub
w przypadku osób fizycznych pozostawił
ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie
odrębnych przepisów;

– 7126 –

Poz. 1059

4) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
że
w postępowaniu mającym na celu przymusowe
zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów postępowania;
5) egzekucja okazała się bezskuteczna, mimo
podejmowanych działań egzekucyjnych;
6) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji;
7) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny.
2. Wierzytelność może być również umorzona lub
można zastosować ulgę w całości lub w części mimo
braku okoliczności wymienionych w punkcie 1, jeżeli
postępowanie wyjaśniające wykaże, że przemawiają za
tym szczególne względy społeczne lub gospodarcze,
a odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie
wierzytelności na raty nie zapewnia spłaty tej
wierzytelności.
3. Umorzenie wierzytelności lub zastosowanie ulgi
w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących zakład
pracy chronionej może mieć miejsce w sytuacji, gdy
w złożonym wniosku przedsiębiorca udokumentuje, że
zapłata
należności
pieniężnej
skutkowałaby
koniecznością trwałego zmniejszenia zatrudnienia osób
niepełnosprawnych.
4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi
względami społecznymi organizacjom pozarządowym
prowadzącym działalność społecznie użyteczną można
umorzyć wierzytelność lub zastosować ulgę w całości
lub części jeżeli:
1) w wyniku przeprowadzonego postępowania
wyjaśniającego
wykażą,
iż
uregulowanie
zobowiązania spowoduje znaczne ograniczenie lub
zaprzestanie prowadzenia działalności statutowej;
2) niemożność świadczenia jest wynikiem czynników
niezależnych (m.in. wypadki losowe).
5. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 – 7
umorzenie wierzytelności może nastąpić również
z urzędu.
6. Podmiot ubiegający się o umorzenie lub
zastosowanie ulg składa organowi umotywowany
wniosek wraz z następującymi załącznikami:
1) osoby fizyczne nie prowadzące działalności
gospodarczej – aktualne zaświadczenie o dochodach
(za ostatnie 6 miesięcy) osoby zainteresowanej
i osób prowadzących wspólne gospodarstwo
domowe wraz z informacją stanowiącą załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej – informację
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311);
3) inne dokumenty potwierdzające wykazane we
wniosku fakty;
4) zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podmiot
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
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7. W przypadku gdy wierzytelność jest umarzana
z urzędu, w aktach sprawy winny znajdować się
dowody, notatki, adnotacje oraz inne dokumenty
umożliwiające
merytoryczne
i
ostateczne
rozstrzygnięcie sprawy.
8. Umowa lub porozumienie o zastosowaniu ulgi
muszą być każdorazowo poprzedzone postępowaniem
wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną
z przesłanek wymienioną w § 4, stanowiącą podstawę
zastosowania ulgi.
9. Jeżeli umorzenie lub ulga dotyczą części
wierzytelności, w umowie lub porozumieniu należy
oznaczyć
termin
zapłaty
pozostałej
części
wierzytelności. W razie niedotrzymania terminu spłaty
pozostałej części wierzytelności następuje wygaśnięcie
umowy lub porozumienia.
10. Umorzenie wierzytelności lub zastosowanie ulgi
w przypadku gdy obok dłużnika są zobowiązane osoby
trzecie, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki
umorzenia i udzielania ulg dotyczą wszystkich osób
zobowiązanych.
11. Od wierzytelności, której termin zapłaty
odroczono, lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się
odsetek za okres od dnia przyznania ulgi do upływów
terminów zapłaty określonych przez przyznającego
ulgę.
§ 5. Najemcy lokali mieszkalnych mieszkaniowego
zasobu Gminy Miejskiej Wąbrzeźno mogą ubiegać się
o odroczenie, rozłożenie na raty i umorzenie należności
czynszowych zajmowanych przez siebie lokali
mieszkalnych oraz związanych z tymi lokalami
pozostałych opłat na zasadach określonych w § 6 do 15.
§ 6. Najemcy lokali mieszkalnych mieszkaniowego
zasobu Gminy Miejskiej Wąbrzeźno mogą ubiegać się
o odroczenie, na okres do sześciu miesięcy, opłacania
czynszu w całości lub części, jeżeli wykażą, iż ich
sytuacja materialna i życiowa w czasie trwania umowy
najmu uległa pogorszeniu, przy łącznym spełnieniu
niżej wymienionych warunków:
1) dochód na jedną osobę w dniu złożenia wniosku nie
przekracza:
a) kwoty
70%
najniższej
emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym,
b) kwoty
50%
najniższej
emerytury
w gospodarstwie wieloosobowym;
2) wystąpiła co najmniej jedna z poniższych
okoliczności:
a) sieroctwo,
b) potrzeba ochrony macierzyństwa,
c) niepełnosprawność,
d) długotrwała choroba
e) uzależnienie od alkoholu i narkotyków, gdy
w rodzinie są małoletnie dzieci,
f) bezrobocie,
g) inne szczególne przypadki losowe.
§ 7. Odroczenie płatności określonych w § 6
następuje na podstawie pisemnej zgody administratora,
który ustala okres odroczenia, kwotę czynszu
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§ 8. W przypadku złożenia wniosku o odroczenie
płatności czynszu w całości przez okres dłuższy niż trzy
miesiące, administrator ma obowiązek w pierwszej
kolejności zaproponować najemcy zamianę lokalu
mieszkalnego na inny, wymagający niższych opłat.
Niewyrażenie zgody na zamianę wyklucza możliwość
odroczenia płatności czynszu w całości przez okres
dłuższy niż 3 miesiące.
§ 9. Umorzenie zaległości z tytułu czynszu
i pozostałych opłat może nastąpić za okres do sześciu
miesięcy, po spełnieniu łącznie warunków określonych
w § 11 i 12, wyłącznie na podstawie pisemnej zgody
Burmistrza. Najemcy składają wnioski o umorzenie do
Burmistrza, za pośrednictwem administratora, który
załącza do nich swoją opinię.
§ 10. Wnioski o umorzenie zaległości mogą być
rozpatrzone w przypadku, gdy najemca będzie uiszczał
na bieżąco czynsz przez okres minimum dwóch
miesięcy przed złożeniem wniosku.
§ 11. Najemcy mogą ubiegać się o umorzenie
zaległości z tytułu czynszu i pozostałych opłat, jeżeli
wykażą, iż ich sytuacja materialna i życiowa w czasie
trwania
umowy
najmu
uległa
drastycznemu
pogorszeniu, przy łącznym spełnieniu wymienionych
warunków:
1) dochód na jedna osobę w dniu złożenia wniosku nie
przekracza:
a) kwoty
70%
najniższej
emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym,
b) kwoty
30%
najniższej
emerytury
w gospodarstwie wieloosobowym;
2) wystąpiły co najmniej dwie z poniższych
okoliczności:
a) sieroctwo,
b) potrzeba ochrony macierzyństwa,
c) niepełnosprawność,
d) długotrwała choroba,
e) uzależnienie od alkoholu i narkotyków, gdy
w rodzinie są małoletnie dzieci,
f) bezrobocie,
g) inne szczególne przypadki losowe.
§ 12. Wierzytelności określone w § 9 zostają
umorzone po upływie 12 miesięcy od dnia złożenia
wniosku o umorzenie, jeżeli najemca w tym czasie
opłacał i na bieżąco opłaca regularnie czynsz
w wysokościach i terminach określonych przez
administratora.
§ 13. Najemcy lokali mogą się ubiegać raz w roku
o umorzenie zaległego lub bieżącego czynszu za okres
do 6 miesięcy w lokalach mieszkalnych i za okres
12 miesięcy w lokalach socjalnych w przypadku, gdy
dokonali remontu lokalu mieszkalnego na podstawie
pisemnej zgody administratora budynku, tj. wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wod.-kan.,
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instalacji elektrycznej, przestawienia pieca i wymiany
podłogi.
§ 14. Najemcy, którzy dobrowolnie wyrażają zgodę
na zamianę lokalu mieszkalnego na lokal o niższym
standardzie, w którym obowiązuje niższy czynsz, mogą
ubiegać się o umorzenie 50% wszystkich zaległych
opłat za dane mieszkanie. Umorzenie następuje na
podstawie pisemnej zgody Burmistrza.
§ 15. Na wniosek najemcy wymienionego w § 14
upoważnia się administratora do rozłożenia na raty
pozostałej do zapłacenia, po umorzeniu, kwoty
zaległych opłat za mieszkanie.
§ 16.1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi
względami społecznymi lub gospodarczymi organ
wymieniony w § 3, na wniosek dłużnika może
jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub
części należności pieniężnej na raty na okres nie dłuższy
niż 24 miesiące.
2. Umowa lub porozumienie powinny zawierać
postanowienie o natychmiastowej wymagalności
wierzytelności wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli
dłużnik nie spłaci w terminie, albo w pełnej wysokości
ustalonych rat wierzytelności, której termin płatności
odroczono. Przez spełnienie terminu spłaty uważa się
datę faktycznego wpływu należności na rachunek
bankowy wierzyciela.
3. Organ, o którym mowa w § 3 może rozwiązać
swoją umowę lub wycofać się z porozumienia, jeżeli
wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których
należność umorzono lub udzielono ulg w jej spłaceniu,
okazały się fałszywe, bądź gdy dłużnik wprowadził ten
organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły
podstawę zawarcia umowy lub porozumienia.
§ 17. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na
podstawie obowiązujących przepisów prawa cywilnego
(umowa, porozumienie).
§ 18. Umorzenie wierzytelności oraz udzielania ulg
w ich spłacaniu dokonywane na wniosek przedsiębiorcy
następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej i ma charakter pomocy
de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
w ramach zasady de minimis (Dz.U. UE L 376/5 z dnia
28.12.2006 r.) z zastrzeżeniem, że pomoc de minimis
nie występuje w przypadkach określonych w § 4 ust. 1
pkt 2 (w odniesieniu do zakończonego postępowania
likwidacyjnego), pkt 3 i 6 (brak przedsiębiorcy) oraz pkt
2 (w odniesieniu do sytuacji, gdy sąd odrzucił wniosek
o ogłoszenie upadłości w związku z brakiem środków
wystarczających na pokrycie kosztów postępowania
upadłościowego), pkt 4 i 5 (spełnienie testu prywatnego
wierzyciela) uchwały.
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§ 19. Traci moc uchwała nr XVII/107/08 z dnia
13 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu
należności pieniężnych, do której nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa, udzielania
innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania
uprawnionych do tego organów.
§ 20. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Wąbrzeźna.

powierza

się

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Radosław Kędzia
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675.
2. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz. 1020.
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UCHWAŁA Nr VI/48/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie powiatu inowrocławskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.)1 oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 z późn. zm.)2 uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat pobieranych
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu za
zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele nie

związane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, a dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury
technicznej
nie
związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;
3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów
budowlanych nie związanych z potrzebami
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zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności
w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.
§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni w pasie
drogowym dróg powiatowych, o których mowa w § 1
w pkt. 1 ustala się następujące stawki:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości 3,00 zł/dziennie;
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości
- 5,00 zł/dziennie;
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% - 8,00 zł/dziennie.
2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni chodników, ścieżek
rowerowych,
placów,
zatok
postojowych
i autobusowych - 3,00 zł/dziennie.
3. Dla
elementów
pasa
drogowego
nie
wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za
zajęcie 1 m2 pasa drogowego w wysokości 2,00 zł/dziennie.
§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa
w § 1 w pkt. 2 ustala się roczne stawki opłat za 1 m2
powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego
przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) w jezdni - 100 zł/rocznie;
2) w chodniku, ścieżce rowerowej, poboczu, parkingu 50 zł/rocznie;
3) w pozostałych elementach pasa drogowego (rowy,
skarpy) - 15 zł/rocznie;
4) na
drogowych
obiektach
inżynierskich
200 zł/rocznie.
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej
w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość
rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do
liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne)
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
§ 4.1. Za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej,
o której mowa w § 1 w pkt. 3 ustala się następujące
stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
obiektu handlowego lub usługowego:
a) poza obszarem zabudowanym - 0,50 zł/dziennie;
b) w terenie zabudowanym - 0,20 zł/dziennie;
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych
obiektów (np. stacje transformatorowe)
0,50 zł/dziennie.
2. Za 1 m2 rzeczywistej powierzchni reklamy
umieszczonej w pasie drogowym drogi powiatowej 0,90 zł/dziennie.
§ 5.1. Za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej,
o której mowa w § 1 w pkt. 4 ustala się następujące
stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsce
parkingowe (koperty) poza strefą płatnego
parkowania - 0,50 zł/dziennie;
1060
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2) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko
handlowe, ogródki wiedeńskie, gastronomiczne 0,40 zł/dziennie;
3) na inne cele nie wymienione w pkt. 1 i 2 0,50 zł/dziennie.
§ 6. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy
niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego
przez 1 dzień.
§ 7. Tracą
moc
uchwały:
Uchwała
nr XXIII/168/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 87, poz. 1513), Uchwała nr XXXI/241/2005
Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 16, poz. 227) oraz Uchwała
nr L/466/06 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia
27 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa
drogowego (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 132, poz. 1978).
§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi
Powiatu Inowrocławskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
Jan Biernacki
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2007 r., nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54,
poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19,
poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323,
z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466 oraz
z 2011 r. Nr 5, poz. 13.
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UCHWAŁA Nr 73/11
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 7 kwietnia 2011 r.
w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny.
Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 ze zm.)1 uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Miasta Toruń oraz jej jednostkom podległym,
warunki
dopuszczalności
pomocy
publicznej
w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazuje organ lub osobę uprawnione
do udzielania tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należności – oznacza to cywilnoprawną należność
pieniężną, obejmującą: należność główną, odsetki,
a także koszty egzekucyjne, koszty upomnień,
koszty procesu należne Gminie Miasta Toruń bądź
miejskiej jednostce organizacyjnej na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądu lub innego organu
orzekającego, przy czym kwoty należności
w stosunku do tego samego dłużnika wynikające
z różnych tytułów nie ulegają kumulacji,
2) dłużniku – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną
oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej zalegającą wobec Gminy
Miasta
Toruń
bądź
miejskiej
jednostki
organizacyjnej,
3) uldze – należy przez to rozumieć umorzenie,
rozłożenie na raty całości lub części należności bądź
odroczenie terminu zapłaty całości lub części
należności,
4) wierzycielu – należy przez to rozumieć Gminę
Miasta Toruń i miejskie jednostki organizacyjne,
5) organie uprawnionym – należy przez to rozumieć
organy wskazane w niniejszej uchwale uprawnione
do udzielania ulg w spłacie należności,
6) przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot
prowadzący działalność gospodarczą bez względu
na formę organizacyjno-prawną oraz sposób
finansowania,
7) stopie redyskonta weksli – oznacza to cenę ustalaną
uchwałą Rady Polityki Pieniężnej publikowaną
w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku
Polskiego,
8) decyzji – oznacza to jednostronne oświadczenie woli
organu uprawnionego lub ugodę,
9) miejskie jednostki organizacyjne – należy przez to
rozumieć jednostki organizacyjne posiadające i nie
posiadające osobowości prawnej, utworzone na
podstawie odrębnych przepisów przez Miasto
Toruń.

§ 3.1. Należności mogą być umarzane z urzędu
w całości lub w części, jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku lub pozostawiła majątek niepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo
pozostawiła przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6.000 zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować
należność, a odpowiedzialność z tytułu należności
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa
w ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
3. Umorzenie należności z urzędu następuje
w formie
jednostronnego oświadczenia
woli
uprawnionego organu.
§ 4.1. Na wniosek dłużnika, uprawniony organ
może:
1) należność umorzyć w całości lub w części, z uwagi
na ważny interes dłużnika,
2) udzielić innej ulgi w spłacie należności pod
warunkiem, że rokuje ona zapłatę należności
w całości.
2. Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych
następuje w drodze pisemnego jednostronnego
oświadczenia woli złożonego przez organ uprawniony
lub ugody zawartej między dłużnikiem i organem
uprawnionym.
3. Umorzenie należności w przypadku, gdy oprócz
dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może
nastąpić tylko wtedy, gdy przesłanki umarzania
zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
4. Od należności pieniężnej, której termin zapłaty
odroczono lub której spłatę rozłożono na raty, nie
pobiera się odsetek ustawowych za okres od dnia
następującego po dniu złożenia wniosku do dnia upływu
terminu spłaty należności, z zastrzeżeniem ust. 5.
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5. Należność pieniężna staje się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami należnymi od
pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty
w przypadku gdy zostanie ustalone, że:
1) dowody, na podstawie których uprawniony organ
udzielił ulgi, okazały się fałszywe,
2) dłużnik wprowadził uprawniony organ w błąd, co do
okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi.
6. Od należności, których termin zapłaty
odroczono, lub której spłatę rozłożono na raty, pobiera
się odsetki w wysokości stopy redyskonta weksli.
7. Przepisu ust.6 nie stosuje się do należności
z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych.
8. Naliczenie kwoty odsetek, o których mowa
w ust. 6 następuje wg wzoru:
AxB
X = --------------- x C,
365
gdzie:
X – kwota naliczonych odsetek wg stopy redyskonta
weksli,
A – należność odroczona lub kwota należności
rozłożonej na raty i niespłacona,
B – stopa redyskonta weksli wyrażona
w procentach,
C – ilość dni od dnia decyzji do terminu płatności
odroczonej należności lub raty.
9. W przypadku dokonania nieterminowej zapłaty
należności objętych ulgą wierzyciel nalicza, poza
odsetkami, o których mowa w ust. 6 i 8, odsetki
ustawowe, liczone od terminu zapłaty raty ustalonego
w decyzji do dnia zapłaty raty.
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1) nie stanowi pomocy publicznej,
2) stanowi pomoc de minimis – w zakresie i na
zasadach określonych w obowiązujących aktach
prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy
w ramach de minimis, w szczególności
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L 379 z dnia 29.12.2006 r.).
2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie ulgi
w spłacie należności, która stanowi pomoc de minimis
zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem
o udzielenie ulgi, wszystkich dokumentów oraz
formularza informacji, zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r.
Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) oraz
informacji
określonych
rozporządzeniem
Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający
się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311).

§ 5.1. Nie podlega rozpatrzeniu wniosek dłużnika
o udzielenie ulgi w spłacie należności, wobec której
wszczęto postępowanie egzekucyjne.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik
dokona spłaty co najmniej 30% należności.

§ 8. Do udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych uprawnieni są:
1) Prezydent Miasta - w odniesieniu do należności
przypadających Gminie Miasta Toruń i miejskim
jednostkom organizacyjnym, bez względu na
wysokość kwoty należności pieniężnych,
2) kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej –
w odniesieniu do należności przypadających tej
jednostce, jeżeli wartość należności nie przekracza
kwoty 20.000,- zł,
3) dyrektorzy działów Urzędu Miasta Torunia w odniesieniu do należności przypadających Gminie
Miasta Toruń wynikających ze stosunków prawnych
w zakresie nadzorowanych przez nich zadań, jeżeli
wartość należności nie przekracza kwoty 3.000,-zł.

§ 6.1. Wniosek o udzielenie ulgi złożony przez
dłużnika powinien zawierać informacje dotyczące
wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1
uchwały, opis jego aktualnej sytuacji finansowej oraz
innych okoliczności uzasadniających składany wniosek.
2. Wniosek składany przez osobę fizyczną winien
zawierać informację o stanie majątkowym, której wzór
stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Do wniosku powinny zostać dołączone
dokumenty potwierdzające okoliczności w nim
wymienione.
4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione
dokumenty są niewystarczające lub niekompletne do
rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi, organ wzywa
dłużnika do ich uzupełnienia w terminie 14 dni.
5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.

§ 9.1. Podstawą podjęcia decyzji o udzieleniu ulgi
jest przeprowadzenie weryfikacji wniosku, mającej na
celu sprawdzenie, czy zachodzą przesłanki wskazane
w § 3, § 4 i § 7 uchwały.
2. Osoby wymienione w § 8 pkt 2) i 3), w zakresie
nadzorowanych zadań, zobowiązane są do:
1) zebrania materiału dowodowego, przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego i przedstawienia stanu
faktycznego sprawy w protokole według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
2) uzyskania
opinii
odpowiednio
głównego
księgowego miejskiej jednostki organizacyjnej lub
Skarbnika Miasta,
3) sporządzania i składania Skarbnikowi Miasta
rocznych sprawozdań o udzielonych ulgach
w terminie do dwóch miesięcy po zakończeniu roku,
według wzoru określonego w załączniku nr 3 do
uchwały.

§ 7.1. Uprawniony
organ,
w
przypadkach
określonych w § 3 ust. 1 pkt 5 i § 4 ust. 1 uchwały,
może udzielić ulgi w spłacie należności dłużnikowi
będącemu przedsiębiorcą, która:

§ 10. Prezydent Miasta Torunia przedkłada Radzie
Miasta
Torunia
zbiorczą,
roczną
informację
o udzielonych ulgach w spłacie należności w terminie
do dnia 31 marca po zakończeniu roku objętego
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informacją, według wzoru określonego w załączniku nr
4 do uchwały.
§ 11. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

się

§ 12. Traci moc uchwała nr 1125/06 Rady Miasta
Torunia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
Podatkowa.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Marian Frąckiewicz
1. Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28,
poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,
Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.
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UCHWAŁA Nr 77/11
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 7 kwietnia 2011 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na terenie gminy miasta Toruń.
Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) 1 uchwala się, co
następuje:
§ 1.1. Uchwała określa zasady udzielania przez
Gminę Miasta Toruń dotacji celowej na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwanej dalej
„dotacją” podmiotom niezaliczonym do sektora
finansów publicznych, w tym w szczególności osobom
fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom
prawnym i przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora
finansów publicznych będących gminnymi osobami
prawnymi, zwanymi dalej „podmiotami”.
2. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc
publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie
następuje z uwzględnieniem dopuszczalności tej
pomocy określonych w przepisach prawa Unii
Europejskiej.
§ 2.1. Dotacja może być udzielona na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów inwestycji polegających
na:
1) likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji poprzez
działania, o którym mowa w § 3;
2) budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej ze
studzienką rewizyjną;
3) pracach, w wyniku których usuwane będą materiały
budowlane zawierające azbest;
4) budowie przyłączy kanalizacji deszczowej wraz
z opaskowym drenażem zbierającym.
2. Dotacja, o której mowa wyżej może być
udzielona podmiotowi, który jest właścicielem,
użytkownikiem wieczystym lub posiadającemu inny
tytuł prawny do nieruchomości uprawniający do
wykonania na niej inwestycji, wyżej określonych.
§ 3. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1
może być udzielona w następujących przypadkach
i w określonych wysokościach:
1) w przypadku podłączenia budynku lub lokalu do
miejskiej sieci ciepłowniczej i trwałej likwidacji
kotłowni węglowej i wszystkich pieców domowych
opalanych węglem, znajdujących się w budynku lub
lokalu dotacja wynosi 30% kosztów demontażu
ogrzewania węglowego oraz zakupu i montażu
węzła cieplnego, instalacji wewnętrznej centralnego
ogrzewania, udokumentowanych fakturami lub
rachunkami, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) gdy budynek lub lokal, w którym przeprowadzono
inwestycję położone są w obrębie Zespołu

3)

4)

5)

6)

Staromiejskiego z otuliną, przez który rozumie się
obszar ograniczony ulicami: Aleja Jana Pawła II,
Czerwona Droga, Odrodzenia, J. Dąbrowskiego,
Piastowska i Bulwar Filadelfijski, wysokość dotacji
wynosi 50% kosztów demontażu ogrzewania
węglowego oraz zakupu węzła cieplnego i instalacji
wewnętrznej
centralnego
ogrzewania,
udokumentowanych fakturami lub rachunkami;
w przypadku zastosowania do celów grzewczych
energii elektrycznej lub innych niż opisane w pkt 1,
4, 5 ekologicznych nośników energii i trwałej
likwidacji kotłowni węglowej i wszystkich pieców
opalanych węglem, znajdujących się w budynku lub
lokalu dotacja wynosi 30% kosztów demontażu
ogrzewania węglowego oraz zakupu i montażu
urządzeń do wytwarzania energii cieplnej i instalacji
wewnętrznej
centralnego
ogrzewania,
udokumentowanych fakturami lub rachunkami, lecz
nie więcej niż 5 000,00 zł;
w przypadku zastosowania do celów grzewczych
pieca przystosowanego do spalania gazu lub oleju
opałowego i trwałej likwidacji kotłowni węglowej
i wszystkich pieców domowych opalanych węglem,
znajdujących się w budynku lub lokalu położonym
na nieruchomości nieuzbrojonej w miejską sieć
ciepłowniczą dotacja wynosi 20% kosztów
demontażu ogrzewania
węglowego,
zakupu
i montażu pieca i instalacji wewnętrznej centralnego
ogrzewania, udokumentowanych fakturami lub
rachunkami, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł;
w przypadku zastosowania do celów grzewczych
niskoemisyjnych kotłów retortowych z ciągłym
automatycznym dozowaniem paliwa, bez rusztu
umożliwiającego spalanie paliw przy załadunku
ręcznym, o sprawności energetycznej powyżej 80%
i jednoczesnej całkowitej likwidacji niskosprawnego
ogrzewania węglowego w budynku lub lokalu
położonym poza Zespołem Staromiejskim wraz
z otuliną, o której mowa w pkt. 2 oraz poza terenami
zwartej zabudowy wielorodzinnej uzbrojonymi
w miejską sieć ciepłowniczą lub gazowniczą dotacja
wynosi 20% kosztów demontażu ogrzewania
węglowego, zakupu i montażu kotła i instalacji
wewnętrznej
centralnego
ogrzewania,
udokumentowanych fakturami lub rachunkami, lecz
nie więcej niż 5 000,00 zł;
w przypadku trwałego demontażu jednego pieca
kaflowego lub innego pieca domowego opalanego
węglem lub trwałego odłączenia od przewodu
kominowego pieca kaflowego uznanego przez
służby konserwatorskie za zabytek, w budynku lub
w lokalu, w którym równolegle funkcjonuje
ogrzewanie inne niż węglowe, wymienione w pkt 1-
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5 dotacja równa jest kosztom wykonanych prac,
udokumentowanych fakturami lub rachunkami, lecz
nie więcej niż 600,00 zł za jeden piec;
7) w przypadku trwałej likwidacji kotłowni węglowej,
która jest jedynym źródłem niskiej emisji
pochodzącej ze spalania węgla w budynku lub
w lokalu, w którym równolegle funkcjonuje
ogrzewanie inne niż węglowe, wymienione w pkt 15 dotacja równa jest kosztom wykonanych prac,
udokumentowanych fakturami lub rachunkami, lecz
nie więcej niż 1 200,00 zł.

o dotację złożony zostanie w terminie 12 miesięcy od
dnia, w którym zaistniała możliwość podłączenia
nieruchomości do
miejskiej
sieci
kanalizacji
deszczowej.

§ 4. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2
równa jest kosztom inwestycji, udokumentowanych
fakturami lub rachunkami, lecz nie więcej niż
1 100,00 zł i może być udzielona jeżeli wniosek
o dotację złożony zostanie w terminie 12 miesięcy od
dnia, w którym zaistniała możliwości podłączenia
nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 8.1. Dotacja udzielana będzie na wniosek
podmiotu.
2. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać
w szczególności:
1) dane wnioskodawcy;
2) szczegółowy opis inwestycji objętej wnioskiem;
3) planowane koszty inwestycji;
4) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się
wnioskodawca;
5) miejsce i termin realizacji inwestycji;
6) informację o wysokości środków finansowych
uzyskanych na realizację inwestycji z innych źródeł;
7) oświadczenie
o
posiadanym
prawie
do
nieruchomości,
umożliwiającym
wykonanie
inwestycji;
8) przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie dotacji,
która stanowi pomoc de minimis zobowiązany jest
do dostarczenia wraz z wnioskiem wszystkich
dokumentów oraz formularza informacji, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404,
z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18,
poz.
99)
oraz
informacji
określonych
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010
r.
w
sprawie
zakresu
informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311).

§ 5.1. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3
może być udzielona podmiotowi, który w ramach prac
remontowo-budowlanych
na
nieruchomości
wykonywać będzie czynności w zakresie:
1) demontażu, transportu i
umieszczenia
na
składowisku
odpadów
niebezpiecznych
lub
demontażu i przetworzenia w urządzeniach
przewoźnych
płyt
cementowo-azbestowych,
powstałych na nieruchomości w wyniku prac
remontowo-budowlanych;
2) transportu i umieszczenia na składowisku odpadów
niebezpiecznych zgromadzonego na nieruchomości
odpadu w postaci płyt cementowo - azbestowych,
który powstał na nieruchomości w wyniku prac
remontowo- budowlanych;
3) przetworzenia w urządzeniach przewoźnych
zgromadzonego na nieruchomości odpadu w postaci
płyt cementowo-azbestowych, który powstał na
nieruchomości w rezultacie prac remontowobudowlanych.
2. Wysokość dotacji, o której mowa w ust.1 równa
będzie iloczynowi masy odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest określonej w Mg i stawki za 1 Mg,
która wynosi:
1) 1 000,00 zł, poniesionych przez podmiot kosztów
w związku z wykonaniem czynności, o których
mowa w ust. 1 pkt 1;
2) 350,00 zł, poniesionych przez podmiot kosztów
w związku z wykonaniem czynności, o których
mowa w ust. 1 pkt 2;
3) 350,00 zł, poniesionych przez podmiot kosztów,
w związku z wykonaniem czynności, o których
mowa w ust. 1 pkt 3;
lecz nie więcej niż 50% poniesionych kosztów,
udokumentowanych fakturami lub rachunkami.
§ 6. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4
równa jest kosztom inwestycji, udokumentowanych
fakturami lub rachunkami lecz nie więcej niż
2 100,00 zł i może być udzielona jeżeli wniosek

§ 7. Kwoty maksymalnej dotacji, o której mowa
w § 3 pkt 3-7, § 4 i § 6 oraz stawki, o których mowa
w § 5 ust. 2 waloryzowane będą począwszy od roku
2012 corocznie o wskaźnik cen i usług
konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa GUS
(w zaokrągleniu do 1 zł).

§ 9.1. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane
będą według kolejności złożenia kompletnego wniosku,
w ramach środków finansowych przewidzianych
w budżecie miasta na dany rok, na dotacje objęte
uchwałą.
2. Wnioski o udzielenie dotacji w danym roku na
dofinansowanie lub sfinansowanie inwestycji, o której
mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 podmioty składają w terminie
do 31 sierpnia danego roku, a na pozostałe inwestycje
do 15 października danego roku.
3. Rozpatrzenie wniosków o udzielenie dotacji,
o której mowa w § 2 ust.1 pkt 1 wymaga uprzedniego
sprawdzenia dotychczasowego sposobu ogrzewania
w budynku lub lokalu.
§ 10.1. Z podmiotem, któremu przyznano dotację,
zawierana będzie umowa o udzielenie dotacji.
2. Umowa
o
udzielenie
dotacji
winna
w szczególności zawierać:
1) szczegółowy opis inwestycji na jaki dotacja zostanie
przyznana i termin jej wykonania;
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2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej
płatności, przy uwzględnieniu postanowień ust. 3;
3) sposób dokumentowania wykonania inwestycji
objętej umową, w tym w szczególności
udokumentowania kosztów wykonanej inwestycji;
4) tryb kontroli wykonania umowy;
5) przyczyny, sposób i termin zwrotu dotacji.
3. Dotacja przekazywana będzie po wykonaniu
inwestycji i udokumentowaniu poniesionych kosztów,
z tym, że dotacja dotycząca inwestycji, o której mowa:
1) w § 2 ust. 1 pkt 1 dodatkowo, zależnie od
zastosowanego ogrzewania po przedłożeniu umowy
na: dostarczanie gazu do celów grzewczych,
dostarczanie ciepła z miejskiej sieci grzewczej,
dostarczanie energii elektrycznej.
2) w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 dodatkowo po przedłożeniu
kopii umowy na odprowadzanie ścieków zawartej
odpowiednio z Toruńskimi Wodociągami sp. z o.o.
lub administratorem gminnej sieci kanalizacji
deszczowej;
3) w § 2 ust. 1 pkt 3 dodatkowo po przedłożeniu:
a) dokumentu wystawionego przez przedsiębiorcę
posiadającego ważne zezwolenie właściwego
organu na działalność obejmującą wytwarzanie
odpadów zawierających azbest, potwierdzającego
wytworzenie na terenie nieruchomości masy
odpadu
zawierającego
azbest
w
Mg
w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1,
b) dokumentu wystawionego przez przedsiębiorcę
posiadającego ważne zezwolenie na transport
odpadów zawierających azbest, potwierdzającego
usunięcie z terenu nieruchomości masy odpadu
zawierającego azbest w Mg w przypadku,
o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2,
c) dokumentu wystawionego przez przedsiębiorcę
posiadającego
ważne
zezwolenie
na
przetworzenie odpadów zawierających azbest
w urządzeniach przewoźnych, potwierdzającego
przetworzenie masy odpadu zgromadzonego na
nieruchomości zawierającego azbest w Mg
w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3.
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§ 11.1. Uchwałę stosuje się do inwestycji, których
wykonanie nastąpi po dniu jej wejścia w życie,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uchwałę stosuje się także do inwestycji,
o których mowa:
1) w § 2 ust. 1 pkt 1, jeżeli prace rozpoczęte zostały
pomiędzy 1.01.2010 roku, a dniem wejścia w życie
uchwały;
2) w § 2 ust. 1 pkt 2, jeżeli zakończone zostały przed
dniem wejścia w życie uchwały, a termin złożenia
wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 4
upłynął w czasie pomiędzy 1.01.2010 roku a dniem
wejścia uchwały w życie;
3) w § 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli zakończone zostały
pomiędzy 1.01.2010 r. a dniem wejścia uchwały
w życie.
3. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji
dla inwestycji, o których mowa w ust. 2 upływa z dniem
15 października 2011 roku.
§ 12. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

się

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Marian Frąckiewicz
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154,
poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223 poz. 1464,
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79,
poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21,
poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119,
poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 182, poz. 1228,
Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657.
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UCHWAŁA Nr 78/11
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 7 kwietnia 2011 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie na terenie Gminy Miasta Toruń działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) 1 uchwala
się, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Miasta
Toruń działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla

bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien
spełniać następujące wymagania:
1) dysponować
specjalistycznym
sprzętem
przeznaczonym do wyłapywania i obezwładniania
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2)

3)

4)

5)
6)

zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla ich
życia i zdrowia, ani niezadający im cierpienia;
dysponować środkiem transportu przystosowanym
do przewozu wyłapanych zwierząt, oznakowanym
w
sposób
umożliwiający
identyfikację
przedsiębiorcy;
udokumentować gotowość odbioru wyłapanych
zwierząt przez podmiot prowadzący schronisko dla
zwierząt;
posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania
wyłapanych zwierząt przed przekazaniem ich do
schroniska;
udokumentować gotowość zapewnienia pomocy
weterynaryjnej w razie potrzeby;
udokumentować, iż spełnia warunki określone
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych
zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753).

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt, zwanego dalej schroniskiem, winien spełniać
następujące wymagania:
1) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której
będzie zlokalizowane schronisko;
2) zapewnić, by lokalizacja i wyposażenie schroniska
było zgodne z wymaganiami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla
prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158,
poz. 1657);
3) udokumentować gotowość zapewnienia opieki
weterynaryjnej
zwierzętom
przebywającym
w schronisku;
4) posiadać personel o odpowiednich kwalifikacjach
i ilości, która zapewni właściwą, całodobową opiekę
nad zwierzętami przebywającymi w schronisku;
5) udokumentować
gotowość
odbioru
zwłok
zwierzęcych przez podmiot posiadający stosowne
zezwolenie
na
unieszkodliwianie
zwłok
zwierzęcych.
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, zwanego
dalej grzebowiskiem, powinien spełniać następujące
wymagania:
1) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której
będzie zlokalizowane grzebowisko;
2) posiadać wymagane przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.
z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.) uzgodnienia
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Toruniu;
3) posiadać sprzęt i urządzenia niezbędne do
właściwego
prowadzenia
grzebowiska,
w szczególności:
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a) środki transportu służące do przewożenia zwłok
zwierzęcych i ich części,
b) narzędzia służące do grzebania zwłok
zwierzęcych i ich części,
c) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok
zwierzęcych i ich części.
§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części, zwanej dalej spalarnią, powinien spełniać
następujące wymagania:
1) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której
będzie zlokalizowana spalarnia;
2) posiadać wymagane przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.
z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.) uzgodnienia
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Toruniu;
3) posiadać sprzęt i urządzenia niezbędne do
właściwego prowadzenia spalarni, w szczególności:
a) pojazd przystosowany do transportu zwłok
zwierzęcych i ich części,
b) piec do spalania zwłok zwierzęcych i ich części,
c) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok
zwierzęcych i ich części,
d) urządzenie
do
przechowywania
bądź
gromadzenia odpadów powstałych w procesie
spalania bądź posiadać umowę gwarantującą
odbiór bądź pisemne oświadczenie o gotowości
do odbioru odpadów powstałych w procesie
spalania.
§ 6. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

się

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Marian Frąckiewicz
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042,
z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666,
Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011
r. Nr 5, poz. 13.
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UCHWAŁA Nr VI/43/2011
RADY GMINY WĄBRZEŹNO
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, trybu
pobierania opłat i zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706
i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40,
poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze przysługują osobom spełniającym kryterium
określone w ustawie o pomocy społecznej.
§ 2.1. Usługi przyznaje się na wniosek osoby
zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo
innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej.
2. Wniosek o przyznanie usługi składa się do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.
3. Usługi przyznaje się decyzją wydaną przez
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub
przypadający na osobę w rodzinie:
do 461 zł = 100%
powyżej 100% do 132,5%
powyżej 132,5% do 165%
powyżej 165% do 187,5%
powyżej 187,5% do 220%
powyżej 220% do 237,5%
powyżej 237,5% do 255%
powyżej 255% do 265%
powyżej 265% do 275%
powyżej 275% do 282,5%
powyżej 282,5% do 290%
powyżej 290% do 310%
powyżej 310% do 330%
powyżej 330%

§ 3. Zakres usług i okres ich świadczenia powinien
uwzględniać stan zdrowia, sprawność psychofizyczną,
wiek oraz indywidualne potrzeby, a także możliwości
osoby niepełnosprawnej, lub przewlekle chorej, miejsca
świadczenia oraz wysokość odpłatności.
§ 4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się
w kwocie 10,14 zł.
§ 5. Wysokość odpłatności za 1 godz. usług
ponoszoną przez świadczeniobiorcę określa tabela.
Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny
specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:
osoby samotnie gospodarującej
osoby w rodzinie
nieodpłatnie
nieodpłatnie
1,5%
3,5%
3%
7%
5%
11%
7%
15%
11%
20%
15%
25%
22,5%
32,5%
30%
40%
45%
55%
60%
70%
75%
85%
90%
100%
100%
100%

§ 6. Należność za wykonane usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest po
wykonaniu usługi do 10 dnia następnego miesiąca za
miesiąc miniony, przez osobę zainteresowaną lub
przedstawiciela ustawowego w wysokości stanowiącej
iloczyn stawki za godzinę usługi i liczby godzin
świadczonych usług.
§ 7.1. Osoba ponosząca odpłatność za usługi może
zostać na jej wniosek, przedstawiciela ustawowego lub
pracownika socjalnego zwolniona częściowo lub
całkowicie z odpłatności w szczególności ze względu
na:
1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka
rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku
wsparcia i za pobyt członka rodziny w placówce

opiekuńczo-wychowawczej,
leczniczorehabilitacyjnej,
opiekuńczo-leczniczej
lub
pielęgnacyjno-opiekuńczej;
2) konieczność korzystania przez więcej niż jedną
osobę w rodzinie z pomocy w formie
specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych,
w tym co najmniej jedną przewlekle chorą;
3) zdarzenie losowe lub innych przyczyn nie
wymienionych powyżej.
2. Decyzję o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia
wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wąbrzeźnie. W decyzji określa się okres częściowego
lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr VII/64/07 Rady Gminy
Wąbrzeźno z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie zasad
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odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, trybu pobierania opłat i zasad
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wąbrzeźnie.

Przewodniczący Rady
Piotr Piątkowski
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SPRAWOZDANIE Nr VI/30/2011
STAROSTY RYPIŃSKIEGO
z dnia 16 marca 2011 r.
z działalności komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 r.
W 2010 r. zakończyła się kadencja komisji
Bezpieczeństwa i Porządku. Dnia 4 lutego 2011 r.
Zarządzeniem Starosty Rypińskiego Nr 3/2011 została
powołana komisja Bezpieczeństwa i Porządku
w nowym składzie.
W 2010 roku z inicjatywy komisji bezpieczeństwa
zostały zrealizowane następujące zadania.
I Realizacja
programu
,,BEZPIECZNA
SZKOŁA’’ oraz programów wychowawczych dla szkół.
Komenda
Powiatowa
Policji
w
Rypinie
zorganizowała 9 czerwca 2010 r. w kinie ,,Bałtyk”
Przegląd Teatrów Profilaktycznych pn. ,,Agresywne
zachowania, a uzależnienia”. Celem przeglądu było
popularyzowanie wiedzy na temat zapobiegania
zjawiskom przemocy i agresji wśród młodzieży. Zostały
wystawione spektakle: ,,W innym lepszym świecie”,
,,Czy Anioły”, ,,Czerwony Kapturek”, ,,Jesteśmy na
NIE”, ,,List Joli”, ,,Opium” oraz ,,Detronizacja
Bachusa”. Pomiędzy spektaklami funkcjonariusze
policji przeprowadzili trzy konkursy na temat
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie
odwiedzili Komendę Policji w Rypinie. Celem wizyty
było zapoznanie młodzieży z pracą policji.
Rypińscy policjanci odwiedzili uczniów w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Rypinie. Rozmawiali z nimi
o bezpieczeństwie podczas drogi do szkoły i ze szkoły.
Podczas spotkania odbył się pokaz multimedialny
z bohaterem kreskówek SpongeBobem. Uczniowie
otrzymali
plakaty
dotyczące
zachowania
bezpieczeństwa na drodze. Zorganizowano także
powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W zawodach
uczestniczyli reprezentanci ośmiu szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Komenda Ochotniczej Straży Pożarnej
zorganizowała konkursy plastyczne oraz wiedzy na
temat pożarnictwa.
W
Starostwie
Powiatowym
w
Rypinie
zorganizowano
forum
dotyczące
walki
z ,,dopalaczami”.
Szkoły współpracują ze służbami i instytucjami
pozarządowymi:
- Policją (pogadanki profilaktyczne na temat
bezpieczeństwa),

Poradnią
Psychologiczno
–
Pedagogiczną
(kierowanie uczniów na badania)
- Powiatowym
Centrum
Pomocy
Rodzinie
(organizowanie turnusów rehabilitacyjnych),
- Polskim Czerwonym Krzyżem (wyprawki szkolne
dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej, zaopatrywanie uczniów w odzież),
- Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień
(realizacja programów profilaktycznych).
II Powstało ,,Powiatowe Centrum Medyczne”
w Rypinie.
Zakupiono ambulans dla Zespołu Ratownictwa
Medycznego Podstawowego w SP ZOZ w Rypinie.
Wymieniono także ambulans na potrzeby Zespołu
Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego w SP
ZOZ w Rypinie. Pojazdy te posiadają kompletne
wyposażenie i spełniają wymagania Narodowego
Funduszu Zdrowia. Przyczyni się to do poprawy jakości
świadczonych usług zdrowotnych.
III Zakupiono dla Państwowej Powiatowej Straży
Pożarnej dwa samochody.
IV Zakupiono alkomaty dla Komendy Powiatowej
Policji w Rypinie.
V Działanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej został przeniesiony
do
Domu
Pomocy
Społecznej
,,Kombatant”
w Ugoszczu. Natomiast porady prawne udzielane są raz
w tygodniu (we wtorki) w budynku Starostwa
Powiatowego w Rypinie.
VI Monioring w budynku Starostwa Powiatowego
przy ul. Warszawskiej 38 w Rypinie.
Zainstalowanie kamer przyczyni się do zwiększenia
bezpieczeństwa.
VII Remonty dróg powiatowych i gminnych.
Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie wykonywał
systematycznie:
- remonty nawierzchni,
- ścinał zawyżone pobocza, trawy i chwasty,
- wycinał drzewa i krzewy.
Wymienione
zostało
oznakowanie
pionowe
i poziome.
Ważną inwestycją w 2010 r. była przebudowanie
drogi Rypin – Wapielsk.
Zainstalowano także na drodze powiatowej przy
Gimnazjum w Rypinie (ulica Sportowa) i przy Szkole
-
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Podstawowej w miejscowości Długie barierki
zapobiegających bezpośredniemu wtargnięciu uczniów
na jezdnię.
Rypin, dnia 1 marca 2011 r.
Starosta
Marek Tyburski
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INFORMACJA Nr 1/2011
STAROSTY GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie wykonania budżetu powiatu grudziądzkiego za 2010 rok.
1. Dochody ogółem
a) plan 23.710.906,00 zł
b) wykonanie 23.556.729,98 zł
2. Wydatki ogółem
a) plan 25.530.862,00 zł
b) wykonanie 23.471.369,70 zł
3. Wydatki inwestycyjne
a) plan 7.097.894,00 zł
b) wykonanie 5.647.737,50 zł
4. Deficyt
a) plan – 1.819.956,00 zł
b) wykonanie +85.360,28 zł
5. Rozchody – spłata kredytów
a) plan 1.101.200,00 zł
b) wykonanie 1.101.200,00 zł
6. Powiat na dzień 31.12.2010 r. nie posiadał
zobowiązań wymagalnych.
7. W 2010 roku Zarząd Powiatu podjął trzy
uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności
pieniężnych
a) Uchwała Nr 72/20/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej
nałożonej przez Kujawsko – Pomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
w Bydgoszczy na dłużnika F.H.U. Zakierski Marcin,
z siedzibą w Nowej Wsi w wysokości 24.100,00 zł.
W/w dłużnik przekazał w 2010 r. na rachunek
Powiatu kwotę 18.075,00 zł. Na dzień 31.12.2010 r.
pozostało do zapłaty 6.025,00 zł. Zaległość w/w
kwocie została zapłacona w dniu 4 stycznia 2011 r.
b) Uchwała Nr 73/22/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r.
w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej
nałożonej przez Kujawsko – Pomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
w Bydgoszczy na Przedsiębiorcę Pana Radosława
Jeż w wysokości 13.500,00 zł. Należność w kwocie
13.500,00 zł została przekazana na rachunek
Powiatu.
c) Uchwała Nr 73/23/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r.
w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej
nałożonej przez Kujawsko – Pomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
1066

w Bydgoszczy na Przedsiębiorcę Pana Marka
Kwiatkowskiego w wysokości 3.900,00 zł.
Przedsiębiorca Pan Marek Kwiatkowski nie dokonał
spłaty w/w należności. Powiatowy Zarząd Dróg
w Grudziądzu skierował sprawę do Kujawsko –
Pomorskiego Inspektora Transportu Drogowego
w Bydgoszczy celem dalszego dochodzenia
roszczeń w drodze postępowania egzekucyjnego
w administracji.
Szczegółowa treść sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2010 rok została
przedstawiona
Radzie Powiatu Grudziądzkiego
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Starosta
Marek Szczepanowski
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ZARZĄDZENIE Nr 19/2011
WÓJTA GMINY ZBICZNO
z dnia 24 marca 2011 r.
opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zbiczno za 2010 r.
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
2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190,
poz. 1606 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy
Zbiczno zarządza, co następuje:
§ 1. Realizując uchwałę nr XLIII/190/2009 Rady
Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2010 rok
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
przedstawia się następująco:
1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie
11.793.475 zł zostały zrealizowane w wysokości
12.159.426,21 zł, co stanowi 103,10% planu z tego:
1) wykonanie
dochodów
własnych
wyniosło
3.029.314,83 zł, tj. 107,61% zakładanego planu,
2) wykonanie
dotacji
celowych
wyniosło
2.880.225,61 zł, tj. 99,63% zakładanego planu,
3) wykonanie
subwencji
ogólnych
wyniosło
5.806.179,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu,
4) wykonanie środków ze źródeł pozabudżetowych
wyniosło 6.680,00 zł, tj. 100,00% zakładanego
planu,
5) wykonanie środków z funduszy strukturalnych UE
(w tym dotacje rozwojowe) wyniosło 437.026,77 zł,
tj. 159,26% zakładanego planu.
2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie
13.573.553 zł wykonano w wysokości 13.127.618,51 zł,
co stanowi 96,71% planu z tego:
1) wykonanie wydatków majątkowych wyniosło
2.313.957,71 zł, tj. 97,61% zakładanego planu,
2) wykonanie
wydatków
bieżących
wyniosło
10.813.660,80 zł, tj. 96,52% zakładanego planu.
3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości
1.780.078 zł, a osiągnięto deficyt w kwocie
968.192,30 zł. Planowany deficyt pokryty został
przychodami pochodzącymi z:
1) emisji obligacji w wysokości 500.000,00 zł,
2) kredytów i pożyczek w kwocie 1.018.905,43 zł
4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia
2010 r. wynosi 5.598.310,61 zł.
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§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się
następująco:
1. Plan realizacji zadań zleconych bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami wynosił 2.294.952 zł,
a został zrealizowany w kwocie 2.292.619,10 zł, co
stanowi 99,90% zakładanego planu.
2. Realizacja zadań realizowanych na podstawie
porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego z tego:
1) wykonanie dochodów wyniosło 50.529,18 zł na plan
roczny 50.815 zł, tj. 99,44% zakładanego planu,
2) wykonanie wydatków wyniosło 64.141,30 zł na plan
roczny 66.249 zł, tj. 96,82% zakładanego planu.
3. Realizacja programu rozwiązywania problemów
alkoholowych przedstawia się następująco:
1) wykonanie dochodów wyniosło 63.464,18 zł na plan
roczny 63.253 zł, tj. 100,33% zakładanego planu,
2) wykonanie wydatków wyniosło 63.249,59 zł na plan
roczny 63.253 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.
4. Realizacja przychodów i wydatków zakładu
budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych –
przedstawia się następująco:
1) wykonanie przychodów wyniosło 1.153.449,10 zł na
plan roczny 1.163.682 zł, tj. 99,12% zakładanego
planu,
2) wykonanie kosztów wyniosło 1.140.702,73 zł na
plan roczny 1.163.682 zł, tj. 98,03% zakładanego
planu.
5. Realizacja przychodów i wydatków instytucji
kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji – przedstawia się następująco:
1) wykonanie przychodów wyniosło 565.967,61 zł na
plan roczny 585.379 zł, tj. 96,51% zakładanego
planu,
2) wykonanie kosztów wyniosło 570.167,19 zł na plan
roczny 583.152 zł, tj. 97,77% zakładanego planu.
§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
2010 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego przedstawić:
1. Radzie Gminy Zbiczno,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy –
Zespół w Toruniu.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt Gminy
Wojciech Rakowski
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SPRAWOZDANIE
STAROSTY LIPNOWSKIEGO
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2010 r.
W celu realizacji zadań Starosta Lipnowski
wykonując zadania w zakresie zwierzchnictwa nad
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz
zadań określonych w ustawach z zakresu porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli na podstawie
art. 38a ust.1,5 oraz art.38b ust.3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) została
powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie
zwana dalej Komisją.
Skład Komisji w 2010 r.:
1. Krzysztof Baranowski – Starosta Lipnowski –
Przewodniczący;
2. Piotr Filipczak – powołana przez Starostę
Lipnowskiego;
3. Józef Predenkiewicz – Radny delegowany przez
Radę Powiatu w Lipnie;
4. Dariusz Chmielewski – Radny delegowany przez
Radę Powiatu w Lipnie;
5. Stanisław Milarski – przedstawiciel delegowany
przez Komendanta Powiatowego Policji;
6. Przemysław
Kłudkowski
–
przedstawiciel
delegowany przez Komendanta Powiatowego
Policji;
7. Janusz Krasucki – powołany przez Starostę
Lipnowskiego;
8. Piotr Wojdyła – powołany przez Starostę
Lipnowskiego;
W 2010 roku zaplanowano trzy posiedzenia
Komisji, zrealizowano dwa posiedzenia.
Pierwsze posiedzenie Komisji w 2010 roku odbyło
się w dni 26 marca na którym:
1. Przyjęto informację z oceny stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego przedstawiona przez
Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie za
2009 r.
2. Zaopiniowano
pozytywnie
główne
kierunki
działania KP Policji na 2010 r.
3. Przyjęto informację o stanie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego na terenie powiatu za 2009 r.
4. Zaopiniowano pozytywnie planu działania Komendy
Powiatowej PSP na 2010 r.
Na kolejnym posiedzeniu Komisji w dniu
15 października 2010 roku zrealizowano, zaplanowane
następujące zamierzenia:
1. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa na
drogach powiatu lipnowskiego i stopniu ich
przygotowania do zimy.
2. Przyjęcie
informacji
o
aktualnym
stanie
bezpieczeństwa sanitaro-weterynaryjnego na terenie
powiatu (I półrocze 2010 r.).
3. Przyjęcie
informacji
o
aktualnym
stanie
bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na

terenie powiatu (I półrocze 2010 r z uwzględnieniem
wypoczynku letniego).
4. Przyjęcie informacji o stanie przygotowań służb do
okresu zimowego z uwzględnieniem sposobu
postępowania z bezdomnymi.
Starosta
Krzysztof Baranowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 124

1068

– 7155 –

– 7156 –

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

Wydawca: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Redakcja i skład: Wydział Nadzoru i Kontroli – Redakcja Dziennika Urzędowego
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 523497277, e-mail: dziennik@bydgoszcz.uw.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Biuro Gospodarcze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 523497211, e-mail: dziennik.druk@bydgoszcz.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Biurze Gospodarczym Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

ISSN 1508-4752

Cena brutto 8,36 zł (w tym 8% VAT)

