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UCHWAŁY
nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

7435

nr VII/27/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszaru
położonego przy ul. Macieja Rataja w Wąbrzeźnie

7437

nr X/26/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia
planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez gminę Miasto Golub-Dobrzyń

7443

nr X/27/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów Burmistrza, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

7444

nr X/28/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto
Golub-Dobrzyń

7447

nr IV/38/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystywania

7456

nr 83/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

7458

nr 106/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia

7459

nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

7459

nr VI/44/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt na terenie gminy Warlubie oraz dalszego z nimi postępowania

7466

nr IV/30/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zasad usytuowania
na terenie gminy Obrowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

7467
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zarządzenie nr 10/2011 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubień
Kujawski za 2010 r.

7467

zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za
2010 r.
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UCHWAŁA Nr IV/33/11
RADY MIEJSKIEJ w BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm) oraz art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r
Nr 96 poz. 873, z późn. zm) Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się procedurę konsultacji aktów
prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
które w swojej działalności statutowej zajmują się
problematyką zawartą w projekcie aktu kierowanego do
konsultacji.
§ 2. Konsultacje przeprowadza
się poprzez
zamieszczenie projektu aktu miejscowego w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego.
§ 3. Uwagi i opinie zgłasza się na formularzu,
którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały,
pocztą tradycyjna lub elektroniczną w terminie 7 dni od
daty zamieszczenia projektu aktu do konsultacji.
§ 4. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę
osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach,
jeśli tylko zostały przeprowadzone w sposób określony
w uchwale.
§ 5. Wyniki konsultacji nie wiążą organów gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Golasiński
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UCHWAŁA Nr VII/27/11
RADY MIEJSKIEJ w WĄBRZEŹNIE
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszaru
położonego przy ul. Macieja Rataja w Wąbrzeźnie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. 1))
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 późn. zm.2)), po stwierdzeniu zgodności
ze
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno
uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno
dla obszaru położonego przy ul. Macieja Rataja
w Wąbrzeźnie – zwaną dalej planem.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1 jest zmianą
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta
Wąbrzeźno
przyjętego
uchwałą
Nr XXI/133/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia
24 czerwca 2004 r., w granicach obszaru objętego
planem, o którym mowa w § 2.
§ 2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na
rysunku planu w skali 1:1000.
§ 3. Integralną część uchwały, o której mowa w § 1
stanowią:
1) rysunek planu - załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu - załącznik Nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych – załącznik
Nr 3.
§ 4. Przedmiotem ustaleń planu jest zakres
obowiązkowy wynikający z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
§ 5. Na obszarze objętym planem nie występuje
potrzeba określania:
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie na podstawie
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych
a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią
oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

3) szczegółowych zasad i warunków scalania objętych
planem;
4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy
zabudowy;
5) sposobów
i
terminów
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.
§ 6.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:
1) „przeznaczeniu podstawowym” - należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które winno
przeważać na danym terenie określonym liniami
rozgraniczającymi;
2) „przeznaczeniu dopuszczalnym” - należy przez to
rozumieć
przeznaczenie
uzupełniające
lub
wzbogacające przeznaczenie podstawowe;
3) „terenie” - należy przez to rozumieć obszar
o określonym przeznaczeniu terenu, wyznaczony na
planie liniami rozgraniczającymi i oznaczony
odpowiednim symbolem przeznaczenia terenu;
4) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez to
rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym
dopuszcza się zabudowę kubaturową, linia
zabudowy dotyczy głównej bryły budynku
z wyłączeniem balkonów, wykuszy, gzymsów,
okapów dachu, schodów zewnętrznych, pochylni
oraz innych elementów detalu architektonicznego,
przy czym okapy i gzymsy nie mogą przekraczać tej
linii o więcej niż 0,8 m, natomiast takie części
budynku jak balkony, galerie tarasy, schody
zewnętrzne i pochylnie o więcej niż 1,3 m;
5) „usługach nieuciążliwych” – należy przez to
rozumieć działalność, której celem jest zaspokajanie
potrzeb ludności a nie wytwarzanie bezpośrednio
metodami przemysłowymi dóbr materialnych i nie
przekraczająca standardów emisyjnych;
6) „powierzchni zabudowanej”- należy przez to
rozumieć powierzchnię pierwszych kondygnacji
nadziemnych budynków na działce budowlanej,
liczoną po zewnętrznym obrysie murów wraz
z prześwitami i podcieniami, na wysokości 1,0 m
powyżej poziomu parteru;
7) „wskaźniku intensywności zabudowy” – należy
przez
to
rozumieć
stosunek
powierzchni
zabudowanej do powierzchni terenu;
8) „zieleni izolacyjnej” - należy przez to rozumieć pas
zieleni średnio i wysokopiennej, o szerokości
min. 5,0 m w stosunku do terenów sąsiednich;
9) „zieleni urządzonej” - należy przez to rozumieć
różnorodne
kompozycje
roślin
ozdobnych:
nasadzenia stałe (drzewa, krzewy, trawniki)
i sezonowe (rabaty, kwietniki);
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10) „dachach płaskich” - należy przez to rozumieć formę
o nachyleniu połaci dachowych poniżej 20º;
11) „dachach wysokich” - należy przez to rozumieć
formę o nachyleniu połaci dachowych od 20º÷45º.
2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie
wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie
z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r.
oraz z definicjami wynikającymi z norm prawnych
i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu
podjęcia niniejszej uchwały.
§ 7.1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) przeznaczenie terenów;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
5) wymiarowanie
elementów
zagospodarowania
terenu.
2. Oznaczenia graficzne informacyjne nie są
obowiązujacymi ustaleniami planu.
Rozdział 2
USTALENIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH
TERENÓW
§ 8. Teren
oznaczony
na
rysunku
planu
symbolem P, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: przemysł, magazyny, składy,
b) dopuszczalne: administracja, usługi nieuciążliwe
i uzbrojenie terenu;
2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) zakaz przekształceń terenu w zakresie
makroniwelacji z wyjątkiem prac związanych
z
budową
układu
komunikacyjnego
i infrastruktury technicznej,
b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do
mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko,
c) dopuszcza
się
lokalizację
przedsięwzięć
zaliczanych do mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko o ile raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
nie wykaże ich znaczącego oddziaływania,
d) nawierzchnie utwardzone dróg i parkingów
należy wykonać jako nieprzepuszczalne,
e) obowiązek
wprowadzenia
pasa
zieleni
izolacyjnej od strony terenów mieszkaniowych;
3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych:
a) nakaz wykonania zieleni urządzonej od strony
ul. Macieja Rataja,
b) zasady lokalizowania reklam i nośników
reklamowych:
- dopuszcza się lokalizowanie wolnostojących
nośników reklamowych oraz znaków
informacyjno-plastycznych, reklam i znaków
na budynkach pod
warunkiem, że
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powierzchnia jednej reklamy lub znaku nie
przekroczy 3,0 m², łączna powierzchnia
reklam nie może przekroczyć 10,0 m²,
- zakaz lokalizowania reklam i znaków
informacyjno-plastycznych na ogrodzeniach,
- lokalizację
wolnostojących
nośników
reklamowych dopuszcza się wyłącznie
w ustalonych liniach zabudowy;
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
b) wysokość zabudowy: max. 15,0 m, za wyjątkiem
pojedynczych elementów budowli wynikających
z
uwarunkowań
technologicznych
lub
konstrukcyjnych m.in. maszty, kominy, zbiorniki
itp.,
c) geometrię dachów: dopuszcza się dachy płaskie
lub wysokie,
d) wskaźnik intensywności zabudowy: max. 0,7,
e) teren
biologicznie
czynny:
min.
30%
powierzchni działki budowlanej;
5) zasady podziału nieruchomości:
a) działki budowlane: szerokość frontu działki od
strony drogi: min. 50,0 m, powierzchnia działki:
min. 6000 m²,
b) drogi wewnętrzne: szerokość 10,0 m w liniach
rozgraniczających, drogi bez przejazdu należy
zakończyć placem manewrowym o wymiarach
20,0 x 20,0 m,
c) granice podziału prowadzić równolegle do granic
działek istniejących i prostopadle do ul. Macieja
Rataja,
d) urządzenia
infrastruktury
technicznej
(trafostacja): powierzchnia 9,0÷30,0 m²;
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie
w
wodę:
wykorzystanie
i rozbudowa istniejącego systemu sieci
wodociągowej, który należy dostosować do
zewnętrznego gaszenia pożarów,
b) odprowadzanie
ścieków
sanitarnych:
wykorzystanie i rozbudowa istniejącego systemu
kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzanie ścieków technologicznych: do
istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej po ich
uprzednim podczyszczeniu,
d) odprowadzenie wód deszczowych: wody
opadowe
z
utwardzonych
nawierzchni
parkingów oraz dróg dojazdowych i placów, po
odpowiednim podczyszczeniu, odprowadzić do
istniejącego systemu kanalizacji deszczowej,
e) zasilanie w energię elektryczną: wykorzystanie
i
rozbudowa
istniejącego
systemu
elektroenergetycznego,
f) zaopatrzenie
w
sieć
teletechniczną:
wykorzystanie i rozbudowa istniejącego systemu
infrastruktury telekomunikacyjnej,
g) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne terenu:
wykonać z zachowaniem obowiązujących
wymogów obrony cywilnej,
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h) usuwanie
nieczystości
stałych:
nakaz
umieszczania odpadów stałych w pojemnikach
służących do ich czasowego gromadzenia
z okresowym wywozem na wskazane przez
władze gminy składowisko,
i) odpady poprodukcyjne: unieszkodliwiać zgodnie
z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
j) zaopatrzenie
w
ciepło:
zastosować
proekologiczne systemy grzewcze,
k) obsługa komunikacyjna: projektowane zjazdy
z ul. Macieja Rataja,
l) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe:
- min. 35 miejsc parkingowych na każdych
100 zatrudnionych w zakładach związanych
z wytwórczością,
- min. 15 miejsc parkingowych na każde
1000 m² powierzchni magazynów i hurtowni
ze sprzedażą detaliczną, jednak nie mniej niż
3 miejsca parkingowe,
- min. 5 miejsc parkingowych na każde
1000 m² powierzchni magazynów i hurtowni
bez sprzedaży detalicznej, jednak nie mniej
niż 3 miejsca parkingowe,
- min.
1
miejsce
parkingowe
na
3 zatrudnionych lub 1 miejsce parkingowe na
30,0 m² powierzchni użytkowej usług
i administracji;
§ 9. Teren
oznaczony
na
rysunku
planu
symbolem U, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: usługi nieuciążliwe,
b) dopuszczalne:
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna lub mieszkanie właściciela oraz
uzbrojenie terenu;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną i dopuszcza się jej przebudowę,
rozbudowę, modernizację lub rozbiórkę zabudowy,
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) obowiązują standardy akustyczne jak dla
terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej,
b) zakaz przekształceń terenu w zakresie
makroniwelacji z wyjątkiem prac związanych
z
budową
układu
komunikacyjnego
i infrastruktury technicznej,
c) zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do
mogących zawsze i potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem
urządzeń infrastruktury technicznej;
4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych:
a) nakaz urządzenia zieleni urządzonej od strony
ul. Macieja Rataja,
b) zasady lokalizowania reklam i nośników
reklamowych:
- dopuszcza się lokalizowanie wolnostojących
nośników
reklamowych,
znaków
informacyjno-plastycznych oraz reklam
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i znaków na budynkach pod warunkiem,
że powierzchnia jednej reklamy lub znaku nie
przekroczy 2,0 m², łączna powierzchnia
reklam nie może przekroczyć 10,0 m²,
- zakaz lokalizowania reklam i znaków
informacyjno-plastycznych na ogrodzeniach;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
b) forma
projektowanej
zabudowy:
obiekt
wolnostojący,
c) wysokość
zabudowy:
max.
10,0 m
(2 kondygnacje nadziemne),
d) wskaźnik intensywności zabudowy: max. 0,4,
e) geometria dachów: dachy wysokie lub płaskie,
f) teren
biologicznie
czynny:
min.
30%
powierzchni działki budowlanej;
6) zasady podziału nieruchomości na działki
budowlane:
a) szerokość frontu działki od strony drogi:
min. 35,0 m,
b) powierzchnia działki: min. 4000 m²;
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie
w
wodę:
wykorzystanie
i rozbudowa istniejącego systemu sieci
wodociągowej, który należy dostosować do
zewnętrznego gaszenia pożarów,
b) odprowadzanie
ścieków
sanitarnych:
wykorzystanie i rozbudowa istniejącego systemu
kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzenie wód deszczowych: wody
opadowe
z
utwardzonych
nawierzchni
parkingów oraz dróg dojazdowych i placów, po
odpowiednim podczyszczeniu, odprowadzić do
istniejącego systemu kanalizacji deszczowej,
d) zasilanie w energię elektryczną: wykorzystanie
i
rozbudowa
istniejącego
systemu
elektroenergetycznego,
e) zaopatrzenie
w
sieć
teletechniczną:
wykorzystanie i rozbudowa istniejącego systemu
infrastruktury telekomunikacyjnej; lokalizacja
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności
publicznej
na
warunkach
określonych
w przepisach odrębnych,
f) zaopatrzenie
w
ciepło:
zastosować
proekologiczne systemy grzewcze,
g) usuwanie
nieczystości
stałych:
nakaz
umieszczania odpadów stałych w pojemnikach
służących do ich czasowego gromadzenia
z okresowym wywozem na wskazane przez
władze gminy składowisko,
h) wskaźniki miejsc parkingowych na samochody
osobowe:
- min. 2 miejsca parkingowe na samochody
osobowe w granicach działki dla budynku
mieszkalnego,
- min.
1
miejsce
parkingowe
na
3 zatrudnionych lub 1 miejsce parkingowe na
30,0 m² powierzchni użytkowej usług;

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 128

– 7440 –

8) obsługa komunikacyjna: istniejący zjazd z ul. Żwirki
i Wigury lub projektowany zjazd z ul. Macieja
Rataja.
Rozdział 3
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 10. Ustala się stawkę procentową służącą
naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wysokości: dla terenu P i U 30%.
§ 11. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Wąbrzeźna.

powierza

się

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie
internetowej Miasta Wąbrzeźno.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Radosław Kędzia
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone
w Dz.U. 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. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149, poz. 996,
Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871 i z 2011 r. Nr 32, poz. 159.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/27/11
Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie
z dnia 30 marca 2011 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Rada Miejska rozstrzyga co następuje:
Do w/w projektu nie zgłoszono uwag, które nie
zostały uwzględnione w projekcie planu miejscowego.
Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/27/11
Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie
z dnia 30 marca 2011 r.
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie,
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
określa się następujący sposób realizacji oraz zasady
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy:
Na obszarze objętym zmianą planu nie występują
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców
stanowiące, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zadania własne gminy.
Wszelkie
wydatki
związane
z
realizacją
projektowanych inwestycji w zakresie infrastruktury
technicznej zostaną poniesione przez podmioty
gospodarcze działające na terenach oznaczonych
symbolami P i U.
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UCHWAŁA Nr X/26/2011
RADY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez gminę Miasto Golub-Dobrzyń.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 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, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458, z 2009 r., Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40
poz. 230, Nr 106 poz. 675), oraz art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137 poz. 1304,
z 2004 Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273
poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141,
Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091,
Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144
poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658,
z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115
poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917,
Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6
poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157
poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250,
Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991
§ 1. Ustala się następujący plan sieci szkół
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę
Miasto Golub-Dobrzyń:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu,
ul. Zamkowa 19, 87-400 Golub-Dobrzyń,
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego
w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Żeromskiego 11, 87-400
Golub-Dobrzyń,
3) Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w GolubiuDobrzyniu, ul. Szkolna 37, 87-400 Golub-Dobrzyń.
§ 2. Ustala się następujące granice obwodów
publicznych szkół podstawowych i gimnazjum
wymienionych w § 1:
1) obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w GolubiuDobrzyniu, obejmuje ulice: 17 Stycznia, Brodnicka,
Browarowa, F. Chopina, M. Dąbrowskiej, Drwęcka,
Dworcowa, Generała J. Hallera, J. Kilińskiego,
Kościelna, Licealna, Ks. K. Malinowskiego, Miła,
Młyńska, Mostowa, PCK, Podmurna, B. Prusa,
PTTK, Rynek, Słuchajska, Stodólna, Toruńska,
Wodna, Zamkowa, Zamurna.
1083

2) obwód Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego
w Golubiu-Dobrzyniu, obejmuje ulice: Bohaterów
Kosmosu, Bohaterów Westerplatte, Bohaterów
Września,
Brzozowa,
Ceglana,
Księdza
I. Charszewskiego, Bolesława Chrobrego, Cisowa,
Działyńskich, J. Dziewanowskiego, J. Gagarina,
Grabowa, Majora Hubala, Jagodowa, Jałowcowa,
Jasna, Jodłowa, Kalinowa, Kamienna, Katarzyńska,
Kazimierza Wielkiego, Klonowa, M. Konopnickiej,
Doktora J.G. Koppa, T. Kościuszki, Księżycowa,
Leśna,
Lipnowska,
Władysława
Łokietka,
Malinowa, Mazowiecka, A. Mickiewicza, Mieszka I,
Modrzewiowa, Nowa, Obrońców Warszawy,
Piaskowa, Piękna, Marszałka J. Piłsudskiego, Plac
Tysiąclecia, Pod Arkadami, Polna, Równinna,
Różana, H. Sienkiewicza, Słoneczna, Sokołowska,
Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Stary Rynek,
Strumykowa, Majora H. Sucharskiego, Szkolna,
Szosa
Rypińska,
Świerkowa,
Ks.
Jana
Twardowskiego, Wapienna, Widokowa, Wojska
Polskiego,
Wrzosowa,
Zakole,
Źródlana,
S. Żeromskiego.
3) obwód Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego
w Golubiu-Dobrzyniu obejmuje teren gminy Miasto
Golub-Dobrzyń.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/46/2003 Rady
Miasta w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany obwodów publicznych dla Szkoły
Podstawowej
nr
1
w
Golubiu-Dobrzyniu,
ul. Zamkowa 19 i Szkoły Podstawowej nr 2 w GolubiuDobrzyniu ul. Żeromskiego 11 (Dziennik Urzędowy
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Nr 94,
poz. 1380, z 2006 r. Nr 71, poz. 1211 oraz z 2008 r.
Nr 60, poz. 973).
§ 4. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

się

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Aleksandra Żuchowska
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UCHWAŁA Nr X/27/2011
RADY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów Burmistrza, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
Na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 35 ust. 6 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.
Nr 127, poz. 857 z późn. zm.1)) uchwala się co
następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Uchwała określa:
1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania,
wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje
i wysokość stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wysokie
wyniki
sportowe
we
współzawodnictwie
sportowym;
2) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz
rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień dla trenerów
i działaczy sportowych:
a) a) trenerów prowadzących proces szkolenia
zawodników, przyczyniających się do uzyskania
przez
zawodników
wysokich
wyników
sportowych we współzawodnictwie sportowym,
b) działaczy sportowych wspomagających proces
szkolenia zawodników, przyczyniających się do
uzyskiwania przez zawodników wysokich
wyników sportowych we współzawodnictwie
sportowym.
2. Przepisów uchwały nie stosuje się do udzielania
nagród
i
wyróżnień
z
tytułu
rywalizacji
we współzawodnictwie sportowym organizowanym
przez jednostki organizacyjne gminy miasta GolubDobrzyń.
§ 2.1. Ilekroć w dalszej części uchwały mowa jest o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień za
osiągnięte wyniki sportowe;
2) zawodniku – należy przez to rozumieć osobę
fizyczną uprawiającą określoną dyscyplinę sportu
zamieszkałą na stałe na terenie gminy miasta GolubDobrzyń od co najmniej 6 miesięcy licząc do dnia
ogłoszenia naboru wniosków, o których mowa w § 4
i 18;
3) działaczu sportowym - należy przez to rozumieć
osobę fizyczną wyróżniającą się osiągnięciami
w działalności sportowej, w szczególności,
wspomagającą i przyczyniającą się do osiągnięcia
przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego
we współzawodnictwie sportowym;
4) programie szkolenia - należy przez to rozumieć
opracowany przez właściwy polski związek
sportowy lub macierzysty klub sportowy zawodnika
program przygotowań do zawodów sportowych;

5) współzawodnictwie sportowym – należy przez to
rozumieć indywidualną lub zbiorową rywalizacją
osób zmierzającą do uzyskania właściwych dla
danej dyscypliny sportu rezultatów.
2. Przepisy uchwały stosuje się odpowiednio do
zawodników - członków drużyn sportowych
w sportach zespołowych, oraz do trenerów tych drużyn
i do związanych z nimi działaczy sportowych.
Rozdział 2
Stypendia sportowe
§ 3. Stypendium
sportowe
może
otrzymać
zawodnik spełniający łącznie następujące warunki:
1) jest zawodnikiem uprawiającym jedną z dyscyplin
sportu wymienionych w załączniku do niniejszej
uchwały;
2) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny
odpowiedni dokument uprawniający do udziału
w zawodach sportowych;
3) osiągnął
wysokie
wyniki
sportowe
we współzawodnictwie sportowym o zasięgu
wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym,
w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku
o stypendium;
4) nie została nałożona na niego kara dyscyplinarna
przewidziana przez właściwy polski związek
sportowy lub macierzysty klub sportowy;
5) nie ma podpisanej umowy z macierzystym klubem
sportowym lub właściwym polskim związkiem
sportowym gwarantującej stałe wynagrodzenie;
6) nie
otrzymuje
stypendium
sportowego
z macierzystego klubu sportowego;
7) nie pobiera stypendium sportowego z budżetu
państwa lub z budżetu innej jednostki samorządu
terytorialnego,
za
wyjątkiem
stypendium
o charakterze socjalnym przyznanym za osiągnięcia
sportowe;
8) przedstawi program szkolenia na okres pobierania
stypendium.
§ 4. Stypendium przyznaje, wstrzymuje i pozbawia
Burmistrz w formie pisemnego zawiadomienia, po
zasięgnięciu opinii komisji oświaty i kultury Rady
Miasta, na wniosek:
1) macierzystego klubu sportowego zawodnika;
2) zawodnika lub przedstawiciela ustawowego
zawodnika,
jeżeli
zawodnik
jest
osobą
niepełnoletnią;
3) dyrektora szkoły;
4) kierownika ośrodka sportu i rekreacji;
5) z inicjatywy własnej.
§ 5. Wzór
wniosku
o
stypendium
wraz
z wymaganymi załącznikami oraz wzór zawiadomienia,
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§ 6. Wysokość stypendium nie może przekroczyć
miesięcznie 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za
pracę w kwartale kalendarzowym poprzedzającym
kwartał, w którym przyznawane jest stypendium.2)
§ 7. Wysokość stypendium uzależniona jest od
osiągnięć sportowych zawodnika i znaczenia danej
dyscypliny sportu dla promocji gminy miasta GolubDobrzyń, z zastrzeżeniem § 6.
§ 8. Wysokość stypendium określi Burmistrz po
zasięgnięciu opinii komisji oświaty i kultury Rady
Miasta, z zastrzeżeniem § 6, biorąc pod uwagę
wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten
cel przez Radę Miasta w uchwale budżetowej na dany
rok kalendarzowy.
§ 9.1. W przypadku przyznania stypendium,
Burmistrz podpisze z zawodnikiem umowę określającą
indywidualne warunki związane z wykorzystaniem
stypendium jako pomocy finansowej dla właściwego
przygotowania się zawodnika do udziału w zawodach
sportowych
według
właściwego
programu
szkoleniowego i godnego reprezentowania gminy
miasta Golub-Dobrzyń.
2. Stypendium przyznaje się na czas określony, nie
dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym je
przyznano.
3. Stypendium wypłaca się co miesiąc w terminie
i w formie określonej w umowie, o której mowa
w ust. 1.
4. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1, określi
Burmistrz w zarządzenia.
§ 10.1. Stypendium wstrzymuje się po stwierdzeniu,
że zawodnik:
1) zaniedbuje realizację programu szkoleniowego;
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez
macierzysty klub sportowy lub przez właściwy
polski związek sportowy.
2. Stypendium
wstrzymuje
Burmistrz
na
uzasadniony wniosek właściwego polskiego związku
sportowego, macierzystego klubu sportowego, komisji
oświaty i kultury Rady Miasta lub z inicjatywy własnej.
3. Wstrzymane
stypendium
wypłaca
się
zawodnikowi, po ustaniu przyczyn wstrzymania
stypendium, począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym ustały te przyczyny.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wstrzymanie
stypendium nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez
zawodnika, stypendium może być wypłacone także za
cały okres wstrzymania.
§ 11.1. Stypendium pozbawia się po stwierdzeniu, że
w okresie jego pobierania zawodnik:
1) zmienił miejsce stałego zamieszkania;
2) nie realizuje programu szkoleniowego;
3) została nałożona na niego kara dyscyplinarna
przewidziana przez właściwy polski związek
sportowy lub macierzysty klub sportowy.
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2. Stypendium pozbawia Burmistrz na uzasadniony
wniosek właściwego polskiego związku sportowego,
macierzystego klubu sportowego, komisji oświaty
i kultury Rady Miasta lub z inicjatywy własnej.
§ 12.1. Zawodnik, któremu przyznano stypendium
jest zobowiązany do:
1) przedstawienia na wniosek Burmistrza sprawozdania
z realizacji programu szkoleniowego;
2) informowania Burmistrza o okolicznościach,
o których mowa w § 10 ust. 1 i w § 11 ust. 1
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia;
3) promowania
gminy
miasta
Golub-Dobrzyń,
w
szczególności
podczas
udziału
we współzawodnictwie sportowym.
2. W przypadku nie wypełnienia obowiązków,
o których mowa w ust.1, Burmistrz może zażądać
zwrotu pobranego przez zawodnika stypendium, wraz z
odsetkami liczonymi w wysokości jak dla zaległości
podatkowych, od dnia pierwszej wypłaty stypendium.
§ 13. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do
uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona
orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza
sportowego, może być wypłacane stypendium przez
okres tej niezdolności, jednak nie dłużej niż przez trzy
miesiące.
Rozdział 3
Nagrody i wyróżnienia
§ 14.1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem
pieniężnym wypłacanym z budżetu gminy miasta
Golub-Dobrzyń, która stanowi wyraz uznania dla
zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku
sportowego we współzawodnictwie sportowym.
2. Wyróżnienie stanowi medal, puchar, dyplom lub
nagroda rzeczowa i przyznawane jest zawodnikowi za
osiągnięcie
wysokiego
wyniku
sportowego
we współzawodnictwie sportowym.
3. Nagroda lub wyróżnienie mogą zostać przyznane
trenerowi i działaczowi sportowemu, którzy przyczynili
się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego przez
zawodnika.
4. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia trenerowi
lub działaczowi sportowemu nie jest uzależnione od
uprzedniego lub równoczesnego przyznania nagrody lub
wyróżnienia zawodnikowi.
§ 15.1. Nagrody dla zawodnika, trenera i działacza
sportowego dzieli się na następujące kategorie:
1) kategoria I - za zajęcie przez zawodnika miejsca
w pierwszej dziesiątce w zawodach o randze
międzynarodowej - do 50% kwoty, o której mowa
w § 6 ust. 1;
2) kategoria II - za zajęcie przez zawodnika miejsca
w pierwszej dziesiątce w zawodach o randze
krajowej - do 40% kwoty określonej w § 6 ust. 1;
3) kategoria III – za zajęcie przez zawodnika miejsca
w pierwszej piątce w zawodach o randze
wojewódzkiej - do 30% kwoty określonej w § 6 ust. 1.
2. Nagrody i wyróżnienia obejmują również wyniki
uzyskane w konkurencjach drużynowych i grach
zespołowych.
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§ 16.1. Wyróżnienia
dla
zawodnika,
trenera
i działacza sportowego dzieli się na następujące stopnie:
1) wyróżnienie I stopnia za zajęcie przez zawodnika
miejsca od 11 do 20 we współzawodnictwie
sportowym na szczeblu międzynarodowym;
2) wyróżnienie II stopnia za zajęcie przez zawodnika
miejsca od 11 do 20 we współzawodnictwie
sportowym na szczeblu krajowym;
3) wyróżnienie III stopnia za zajęcie przez zawodnika
miejsca od 6 do 10 we współzawodnictwie
sportowym na szczeblu wojewódzkim.

§ 20. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub
wyróżnienia wraz z wymaganymi załącznikami oraz
wzór zawiadomienia, o których mowa w § 18 ust. 1
określi Burmistrz w zarządzeniu.

§ 17.1. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać
zawodnikowi, który jednocześnie spełnił następujące
warunki:
1) w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku
osiągnął wysokie wyniki sportowe, o których mowa
w § 15 ust. 1 i § 16 ust. 1;
2) reprezentuje postawę godną naśladowania przez
innych zawodników;
3) przyczynia się do promowania gminy miasta
Golubia-Dobrzynia, w szczególności podczas
udziału we współzawodnictwie sportowym.
2. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać
trenerowi, który jednocześnie:
1) w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku
przyczynił się do osiągnięcia przez zawodnika
wysokiego wyniku sportowego, o którym mowa
w § 15 ust. 1 i § 16 ust. 1;
2) reprezentuje postawę godną naśladowania przez
zawodników, trenerów i działaczy sportowych.
3. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać
działaczowi sportowemu, który jednocześnie:
1) w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku
wspomagał
proces
szkolenia
sportowego
i przyczynił się do uzyskania przez zawodnika
wysokiego wyniku sportowego, o którym mowa
w § 15 ust. 1 i § 16 ust. 1;
2) reprezentuje postawę godną naśladowania przez
zawodników, trenerów i działaczy sportowych.

§ 22.1. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek,
o którym mowa w § 4 i 18 posiada braki formalne,
wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia
w terminie 7 dni.
2. W przypadku nie uzupełnienia braków
formalnych wniosku w terminie o którym mowa
w ust. 1, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

§ 18. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz
w formie pisemnego zawiadomienia, po zasięgnięciu
opinii komisji oświaty i kultury Rady Miasta, na
wniosek:
1) macierzystego klubu sportowego zawodnika,
trenera, działacza sportowego;
2) zawodnika;
3) trenera;
4) działacza sportowego;
5) dyrektora szkoły;
6) kierownika ośrodka sportu i rekreacji;
7) z inicjatywy własnej.
§ 19. Wysokość nagrody oraz rodzaj wyróżnienia
określi Burmistrz po zasięgnięciu opinii komisji oświaty
i kultury Rady Miasta, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1,
biorąc pod uwagę wysokość środków finansowych
przeznaczonych na ten cel przez Radę Miasta
w uchwale budżetowej na dany rok kalendarzowy.

Rozdział 4
Postanowienia proceduralne
§ 21. Kolejność wniosków, o których mowa w § 4
i 18, ustalana będzie na liście w zależności od
osiągniętych wyników sportowych.

§ 23. W przypadku nie uzupełnienia braków
formalnych wniosku w terminie o którym mowa
w ust.1, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
§ 24.1. Nabór wniosków o których mowa w § 4 i 18
przeprowadza się raz w roku.
2. W przypadkach uzasadnionych okolicznościami
nagroda lub wyróżnienie albo stypendium mogą być
przyznane w trakcie roku z inicjatywy Burmistrza,
niezależnie od naboru o którym mowa w ust. 1.
3. Nie można w danym roku złożyć jednocześnie
wniosku o którym mowa w § 4 i 18.
4. Tej samej osobie w danym roku można przyznać
tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie albo stypendium.
§ 25. Termin naboru wniosków o których mowa
w §4 i 18 w danym roku oraz sposób i miejsce ich
składania określi Burmistrz w zarządzeniu.
§ 26. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

się

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Aleksandra Żuchowska
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 15, poz. 1014.
2)
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszana jest w formie
komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym „Monitor Polski”.
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Załącznik
do uchwały nr X/27/2011
Rady Miasta Golub-Dobrzyń
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
23. Pięciobój nowoczesny.
24. Pływanie.
25. Podnoszenie ciężarów.
26. Snowboard.
27. Strzelectwo sportowe.
28. Szachy.
29. Szermierka.
30. Taniec sportowy.
31. Tenis stołowy i ziemny.
33.Triatlon.
34. Wioślarstwo.
35. Zapasy.
36. Żeglarstwo.
Dyscypliny zespołowe:
1. Hokej na lodzie.
2. Hokej na trawie.
3. Koszykówka.
4. Piłka nożna.
5. Piłka ręczna.
6. Piłka siatkowa.
7. Piłka siatkowa plażowa.
8. Unihokej.

Dyscypliny indywidualne:
1. Akrobatyka sportowa.
2. Badminton.
3. Biathlon.
4. Bieg na orientację.
5. Bieg przełajowy.
6. Boks.
7. Brydż sportowy.
8. Gimnastyka artystyczna.
9. Gimnastyka sportowa.
10. Golf.
11. Jeździectwo.
12. Judo.
13. Kajakarstwo.
14. Karate.
15. Kolarstwo szosowe.
16. Kolarstwo torowe.
17. Lekkoatletyka.
18. Łucznictwo.
19. Łyżwiarstwo figurowe.
20. Łyżwiarstwo szybkie.
21. Narciarstwo alpejskie.
22. Narciarstwo klasyczne - biegi, skoki, kombinacja
norweska.
1084
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UCHWAŁA Nr X/28/2011
RADY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto GolubDobrzyń.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69,
poz. 626, z 2006 r. Nr. 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193
i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173,
poz. 1218 oraz z 2010 r Nr. 3, poz. 13) oraz art. 18
ust. 2 pkt. 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt. 3 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 214, poz. 1806
Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153,
poz. 1271, 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 181, 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), Rada Miasta
uchwala co następuje:

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Tworzenie warunków do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
należy do zadań własnych gminy. W tym celu gmina
tworzy i posiada zasób mieszkaniowy, w skład którego
wchodzą lokale stanowiące własność gminy albo
komunalnych osób prawnych lub spółek prawa
handlowego utworzonych z udziałem gminy, a także
pozostające
w
samoistnym
posiadaniu
tych
przedmiotów.
2. Wspólnotę samorządowa, o której mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu tworzą mieszkańcy
Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
§ 2. Lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy
przeznaczone są na:
1) wynajmowane jako lokale mieszkalne lub
mieszkalne zamienne;
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2) wynajmowane jako lokale socjalne;
3) wynajmowane jako pomieszczenia tymczasowe;
4) sprzedawane wyłącznie na rzecz osób fizycznych.
§ 3. Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od
wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności
z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w wysokości
5 krotności miesięcznego czynszu za dany lokal,
obliczonego według stawek obowiązujących w dniu
zawarcia umowy najmu.
§ 4. Lokale mieszkalne, zamienne, socjalne,
pomieszczenia tymczasowe oddawane są w najem za
zapłatą czynszu w oparciu o uchwałę w sprawie: zasad
polityki czynszowej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 5. Zarządzający zasobami gminy wyznaczy
z zasobu lokale, które po opróżnieniu będą oddawane
w najem jako lokale socjalne, a stan techniczny
umożliwia zamieszkanie, po ujęciu w ewidencji lokali
socjalnych.
§ 6. Zarządca
jest
jednostką
organizacyjną
zarządzającą lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób
gminy.
§ 7. Decyzję o zasiedlaniu lokalu podejmuje
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia, a odpowiednią
umowę najmu zawiera Zarządca.
Rozdział 2
Wysokość dochodów gospodarstwa domowego
uzasadniająca oddanie w najem lokali
§ 8.1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób
gminy mogą być wynajmowane na czas nieoznaczony
i oznaczony osobom pozostającym w trudnych
warunkach mieszkaniowych i osiągających średni
miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka
gospodarstwa domowego, liczony z trzech miesięcy
bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym jest
składany wniosek, o którym mowa w § 15; nie wyższy
niż:
1) 100% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie
wieloosobowym;
2) 150% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie
jednoosobowym.
2. Lokale
socjalne
wchodzące
w
skład
mieszkaniowego
zasobu
gminy
mogą
być
wynajmowane osobom pozostającym w trudnych
warunkach mieszkaniowych i osiągających średni
miesięczny dochód brutto w przeliczeniu na jednego
członka gospodarstwa domowego, liczony z trzech
miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc,
którym jest składany wniosek, o którym mowa w § 15
nie wyższy niż:
1) 80% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie
wieloosobowym;
2) 100% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie
jednoosobowym.
3. W przypadku, gdy pomiędzy złożeniem
wniosku, o którym mowa w § 15 a planowanym
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zawarciem umowy najmu upłynie dłuższy okres niż trzy
miesiące, należy ponownie obliczyć średni miesięczny
dochód o którym mowa w ust. 1 lub 2 liczony z trzech
miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc
planowanego zawarcia umowy.
4. Za dochód, o którym mowa w ust 1 i 2, uważa
się dochód określony przepisami o dodatkach
mieszkaniowych.
Rozdział 3
Warunki zamieszkania kwalifikujące wnioskodawcę
do ubiegania się o lokal z zasobów gminy
§ 9. Do wynajmowania lokali mieszkalnych
z zasobów gminy uprawnione są osoby zamieszkujące
na terenie miasta Golub-Dobrzyń przez okres nie
krótszy niż 5 lat licząc wstecz od daty złożenia wniosku.
§ 10. W rozumieniu niniejszej uchwały osoby
pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych
uważa się osobę zamieszkującą w lokalu, w którym na
członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż
5 m2 ogólnej powierzchni pokoi lub lokalu nie
spełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych
na stały pobyt ludzi.
Rozdział 4
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokali
mieszkalnych zasobie gminy.
§ 11.1.W razie opuszczenia przez najemcę lokalu
mieszkalnego i pozostawania w nim osób
zamieszkujących dotychczas wspólnie z najemcą,
pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu przysługuje
zamieszkującym w tym lokalu dzieciom, osobom
przysposobionym i rodzicom, jeśli osoby te nie
posiadają tytułu prawnego do innego lokalu
mieszkalnego.
2. Przepis ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy
najemca lokalu mieszkalnego zasobu gminy przenosi się
do własnego budynku mieszkalnego. Osoby, o których
mowa
w
ust. 1
mogą
wówczas
pozostać
w dotychczasowym lokalu po uzyskaniu pozytywnej
decyzji Burmistrza Miasta zwanego dalej Burmistrzem
podjętej na wniosek dotychczasowego najemcy, po
zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 12.1. Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu
opróżnionej części mieszkania wspólnego przysługuje
najemcy zajmującemu pozostałą część mieszkania,
jeżeli regularnie opłaca czynsz i inne świadczenia
związane z używaniem lokalu mieszkalnego.
2. W przypadku ubiegania się o zawarcie umowy
najmu zwolnionej części mieszkania wspólnego przez
dwóch lub więcej najemców, o prawie do otrzymania
w najem zwolnionego lokalu mieszkalnego bądź jego
części decydować będzie Burmistrz.
§ 13.1. Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu
lokalu przysługuje przede wszystkim osobom, które:
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1) nabyły
prawo
do
lokalu
na
podstawie
obowiązujących
przepisów
prawnych
lub
prawomocnego orzeczenia sądowego;
2) podlegają
przekwaterowaniu
z
budynków
wyłączonych z użytkowania, przeznaczonych do
rozbiórki, modernizacji lub remontu w mieszkaniu
w zasobie gminy;
3) pozbawione zostały lokali wskutek klęski
żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia
losowego;
4) zajmującym lokale w budynkach przeznaczonych do
rozbiórki w związku decyzją wydaną przez organ
nadzoru budowlanego – zagrożenia dla życia lub
zdrowia;
5) zamieszkującym w lokalu nie spełniającym
wymogów
pomieszczeń
na
pobyt
ludzi,
stwierdzonych przez organ nadzoru budowlanego;
6) zajmujących lokale w budynkach przeznaczonych
do rozbiórki na cele związane z inwestycją gminy;
7) udokumentują swoją chorobę lub chorobę osoby
bliskiej z nim zamieszkującej(członka gospodarstwa
domowego), a zmiana warunków mieszkaniowych
wpłynąć może na złagodzenie choroby lub jej
skutków;
8) są pełnoletnimi sierotami zupełnymi.
2. Lokale socjalne z zachowaniem pierwszeństwa
przysługują osobom, które:
1) spełniają co najmniej jeden z wymogów określonych
w ust 1;
2) utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu
mieszkalnego;
3) są bezdomni pochodzące z terenu miasta GolubiaDobrzynia i ostatni okres ich przebywania jest nie
krótszy niż 5 lat licząc wstecz od daty złożenia
wniosku, a ich status potwierdza Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.
Rozdział 5
Tryb rozpatrywania wniosków o najem lokali
§ 14. Osoby
ubiegające
się
o
lokal
z mieszkaniowego zasobu gminy winny złożyć wniosek
o zawarcie umowy najmu w terminie do 31 grudnia
każdego roku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do
uchwały.
§ 15.1. Na podstawie złożonych wniosków Zarządca
wspólnie z właściwą Komisją do spraw Gospodarki
Komunalnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia dokonuje
oględzin warunków mieszkaniowych i wydaje
punktową ocenę według kwestionariusza kwalifikacji.
Wzór kwestionariusza kwalifikacji punktami stanowi
załącznik nr 2 do uchwały.
2. Wynajmujący wspólnie z Komisją Gospodarki
Komunalnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia sporządza
listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu
lokali mieszkalnych i lokali socjalnych, najpóźniej
w terminie do 31 marca następnego roku.
3. O sporządzonych listach, o których jest mowa
w ust. 1 zawiadamia się pisemnie wszystkie osoby,
które złożyły wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu
mieszkalnego.
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4. Ewentualne zastrzeżenia i uwagi do list mogą
być zgłaszane w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania
odpowiedzi na piśmie do Urzędu Miasta GolubiaDobrzynia.
5. Burmistrz rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia
i uwagi po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarki
Komunalnej Rady Miasta Golubia -Dobrzynia do dnia
5 kwietnia następnego roku zatwierdzając listy,
o których zostały powiadomione osoby określony
w ust. 3 do dnia 6 kwietnia.
§ 16.1. Osoby,
znajdujące
się
na
listach
wymienionych w § 15, zobowiązane są do corocznego
przedstawiania Komisji Gospodarki Komunalnej Rady
Miasta Golubia-Dobrzynia uaktualnionych wniosków
w celu weryfikacji informacji o ich sytuacji
mieszkaniowej i materialnej do 30 kwietnia (dochody
według złożonego PIT-u do Urzędu Skarbowego za
poprzedni rok kalendarzowy).
2. Niezłożenie
uaktualnionych
wniosków
w terminie określonym w ust.1 powoduje skreślenie
z listy wymienionej w § 16 ust. 1. Skreślenie z listy
dokonuje Burmistrz na wniosek Komisji Gospodarki
Komunalnej
Rady
Miasta
Golubia-Dobrzynia
i powiadamia o tym fakcie zainteresowanego,
w terminie do 30 maja każdego roku, o wykreśleniu
z listy.
3. Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia dokonuje weryfikacji istniejących
list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu
lokalu, z uwzględnieniem postanowień niniejszej
uchwały do 30 maja każdego roku.
§ 17.1. Skierowanie osób do zawarcia umów najmu
odbywa się zgodnie z kolejnością na liście.
2. Osoba
przed
otrzymaniem
skierowania
zobowiązana jest złożyć oświadczenie, czy posiada tytuł
do innego lokalu położonego na terenie miasta GolubiaDobrzynia lub pobliskiej miejscowości.
3. Osoba,
która
otrzymała
skierowanie
zobowiązana jest:
1) dokonać zameldowania we wskazanym lokalu
wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego
zamieszkania;
2) zawrzeć umowę najmu w terminie 7 dni od daty
otrzymania skierowania.
§ 18. Burmistrz Miasta może wydać skierowanie do
ponownego zawarcia umowy najmu dotychczas
zajmowanego lokalu osobie, która utraciła tytuł prawny
do jego zajmowania z uwagi na zadłużenie w opłatach
za najem lokalu, jeżeli osoba ta uregulowała wszelkie
należności wobec wynajmującego.
§ 19.1. Osoba, która zawarła umowę najmu
zobowiązana jest utrzymywać lokal i pomieszczenia do
niego przynależne we właściwym stanie technicznym
i sanitarnym oraz przestrzegać regulaminu domowego.
Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed
uszkodzeniem lub dewastacją części budynku
przeznaczonego do wspólnego korzystania (klatki
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schodowe, korytarze, pomieszczenia gospodarcze, itp.
oraz otoczenie budynku).
2. Najemcę lokalu obciąża naprawa i konserwacja:
1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz
ściennych okładzin ceramicznych, szklanych;
2) okien i drzwi;
3) kuchni i pomieszczeń sanitarnych, wbudowanych
mebli, łącznie z ich wymianą, trzonów kuchennych,
kuchni i grzejników wody przepływowej
(gazowych,
elektrycznych
i
węglowych),
podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis
klozetowych;
4) zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami,
baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń
sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie
z ich wymianą;
5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej,
z wyłączeniem wymiany przewodów osprzętu;
6) anteny zbiorczej;
7) pieców węglowych lub akumulacyjnych, jeżeli
usterki nastąpiły po roku eksploatacji od momentu
wymiany lub generalnego remontu, etażowego
centralnego ogrzewania, a w wypadku gdy nie
zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego,
także jego wymiana;
8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż
do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usunięcie
ich niedrożności;
9) innych
elementów
wyposażenia
lokalu
i pomieszczeń przynależnych poprzez: malowanie
lub tapetowania oraz naprawę uszkodzeń tynków
ścian i sufitów;
10) malowanie drzwi i okien od strony wewnętrznej,
wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych,
sanitarnych i grzewczych, w celu ich zabezpieczenia
przed korozją.
3. Poza naprawami, o których mowa w ust. 2,
najemca jest obowiązany do naprawy szkód powstałych
z jego winy. Odpowiedzialność najemcy i pełnoletnich
osób z nim zamieszkujących za powstałą szkodę jest
solidarna.
§ 20.1. Wynajmujący lokal zobowiązany jest do
zapewnienia sprawnego działania istniejących urządzeń
technicznych budynku, umożliwiających najemcy
korzystanie z oświetlenia i ogrzewania lokalu, ciepłej
i zimnej wody, zbiorczej anteny i innych urządzeń
należących do wyposażenia lokalu lub budynku.
2. W razie oddania w najem lokalu opróżnionego
przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest
obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia.
3. Do obowiązków wynajmującego lokal należy
w szczególności:
1) utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości
pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do
wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego
otoczenia;
2) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń
i urządzeń oraz przywrócenie poprzedniego stanu
budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn
z tym, że najemcę obciąża obowiązek pokrycia
szkód powstałych jego winy;
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3) dokonywanie napraw lokali, napraw lub wymiany
instalacji i elementów wyposażenia technicznego,
w zakresie nie ciążącym na najemcy, tj.: napraw
i wymiany wewnętrznej instalacji wodociągowej
i ciepłej wody – bez urządzeń odbiorczych, a także
napraw i wymiany wewnętrznej instalacji
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz
z grzejnikami, instalacji elektrycznej oraz anteny
zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu;
4) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej,
drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin.
Rozdział 6
Warunki dokonywania zamian lokali
§ 21.1. Lokale mogą być przedmiotem zamiany po
uzyskani zgody wynajmującego.
2. Zamiany lokali można dokonywać:
1) w ramach mieszkaniowego zasobu gminy pomiędzy
najemcami lokali należących do tego zasobu,
2) pomiędzy najemcami lokali należących do
mieszkaniowego zasobu gminy, a osobami
fizycznymi zajmującymi lokale na podstawie tytułu
prawnego w innych budynkach (np: należących do
spółdzielni mieszkaniowej), jeżeli spełniają warunki
przewidziane niniejszą uchwałą dla osób,
starających się o najem lokalu należącego do
mieszkaniowego zasobu gminy.
3. Osoby ubiegające się o zamianę lokalu nie mogą
posiadać
zadłużenia
wobec
wynajmującego,
a w przypadku wystąpienia takich obciążeń, musi
nastąpić ich uregulowanie przez dotychczasowych
najemców. Fakt ten musi być potwierdzony przez
zarządcę lokalu na wniosku o zamianę. Wzór wniosku
stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§ 22.1. Wynajmujący może odmówić zgody na
dokonanie zamiany lokali.
2. Odmowa następuje w szczególności gdy:
1) w wyniku zamiany nastąpi nadmierne zagęszczenie
lokalu, tj. poniżej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na
osobę,
2) w wyniku zamiany zostaną naruszone prawa bądź
interesy osób wspólnie zamieszkujących z najemcą
lub innych najemców w budynku.
Rozdział 7
Zasady postępowania w stosunku do osób, które
pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub
lokalu po śmierci najemcy.
§ 23.1. W razie trwałego opuszczenia i zwolnienia
przez najemcę lokalu mieszkalnego i pozostania w nim
osób zamieszkujących dotychczas wspólnie z najemcą
nie przerwanie przez okres nie krótszy niż 5 lat,
uprawnieni do zawarcia umowy najmu są osoby
zamieszkujące w tym lokalu zstępni, wstępni, osoby
przysposobione, pełnoletnie rodzeństwo oraz pełnoletni
zstępni rodzeństwa, jeżeli osoby te nie posiadają tytułu
prawnego do innego lokali.
2. Przepis ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy
najemca lokalu mieszkalnego zasobu gminy przenosi się
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do własnego budynku mieszkalnego. Osoby, o których
mowa w ust. 1 mogą wówczas pozostać
w dotychczasowym lokalu po pozytywnej decyzji
Burmistrza podjętej na wniosek dotychczasowego
najemcy, po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarki
Komunalnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
3. W przypadku śmierci najemcy do uprawnionych
do zawarcia umowy najmu lokalu należą osoby:
1) wymienione w ust. 1;
2) obecnie zamieszkujące wspólnie z najemcą do
chwili śmierci, na warunkach określonych w ust 1.
4. Osoby wymienione w ust. 1 i 3 zobowiązane są
do złożenia wniosku do wynajmującego o zawarcie
umowy najmu.
§ 24.1. Skierowanie osób do zawarcia umów najmu
odbywa się zgodnie z kolejnością na liście.
2. Osoba
przed
otrzymaniem
skierowania
zobowiązana jest złożyć oświadczenie, czy posiada tytuł
do innego lokalu położonego na terenie miasta GolubiaDobrzynia lub pobliskiej miejscowości.
3. Osoba,
która
otrzymała
skierowanie
zobowiązana jest:
1) dokonać zameldowania we wskazanym lokalu
wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego
zamieszkania;
2) zawrzeć umowę najmu w terminie 7 dni od daty
otrzymania skierowania.
§ 25. Burmistrz może wydać skierowanie do
ponownego zawarcia umowy najmu dotychczas
zajmowanego lokalu osobie, która utraciła tytuł prawny
do jego zajmowania z uwagi na zadłużenie w opłatach
za najem lokalu, jeżeli osoba ta uregulowała wszelkie
należności wobec wynajmującego.
Rozdział 8
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 26. Traci moc uchwała Rady Miasta Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia z dnia 12 października 2001 r.
Nr XXVII/275/2001 r. w sprawie: zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy, w tym zasady i kryteria gospodarowania
zasobem miasta oraz kryteria wyboru osób, z którymi
umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej
kolejności (z 2004 r Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4, poz. 663; z 2006 r. Nr. 105, poz. 1605).
§ 27. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

się

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Aleksandra Żuchowska
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Załącznik nr 2
do uchwały nr X/28/2011
Rady Miasta Golub-Dobrzyń
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
Kwestionariusz kwalifikacji punktami
Lp. Parametry-opis
Ilość punktów
a/ kryteria zagęszczenia
1. Zagęszczenie w m2 /osoby w mieszkaniu
- powyżej 6-7m2/na osobę 1 pkt. ……………
- powyżej 5-6m2/na osobę 5 pkt. ……………
- powyżej 4-5m2/na osobę 20 pkt.……………
- powyżej 3-4m2/na osobę 30 pkt..……………
- powyżej 2-3m2 /na osobę 40 pkt.
2. Lata oczekiwania - od złożenia i spełnienia
wstępnych warunków /zagęszczenie, dochód/
tj. od ………… licząc 2 pkt. za 1 rok
3. Wychowankowie domów dziecka 80 pkt.
Uwaga: pełne sieroctwo zwalnia od dalszej
procedury
Razem: ……………
b/ kryteria socjalne
1. osoby samotnie wychowujące dzieci 9
pkt./1dziecko
2. rodziny wielodzietne
/punktuje się max 4 dzieci/ 7 pkt./1dziecko
3. wspólne mieszkanie/na podstawie
przydziału/ 3 pkt.
4. wspólne mieszkanie przy rodzinie 9 pkt.
5. mieszkanie w Hotelu przy braku możliwości
powrotu do miejsca stałego zamieszkania
2 pkt./1 rok
6. podnajem u osoby obcej 4 pkt.
7. pracownicy administracji gminy 19 pkt.
Razem: ………………
c/ kryteria zdrowotne
1. inwalidztwo 11 pkt. ……….
2. obłożnie i przewlekle chory 9 pkt. …..
3. zawilgocenie 7 pkt…….
4. trwale powtarzające się
zagrzybienie /wyklucza 1p.3/ 12 pkt.……
5. osoby w podeszłym wieku mieszkające na
wyższych kondygnacjach 5 pkt.……
Razem: …………………………………
Uwaga: w kryteriach uwzględnia się jedynie dzieci
wspólnie zamieszkałe
d/ kryteria techniczne
1. warunki niemieszkalne 30 pkt.……..
Uwaga: 1p.wyklucza dalsze parametry
2. nie spełnione wymogi prawa ……….
budowlanego (wentylacja, niedoświetlenie) 5 pkt.
3. brak wody w budynku 5 pkt. ………
4. brak wc w budynku 5 pkt.……….
5. brak co 1,5 pkt./ 1 pok.
6. brak kuchni 6 pkt.………
7. brak łazienki 1,5 pkt. …..
8. ogrzewanie węglowe 1,5 pkt.…….
9 mieszkanie 1 izbowe
/wyklucza 1p.6/ 6 pkt.……..
Razem: …………………………………

1. Warunki wstępne i konieczne do dalszego
rozpatrywania wnioski o lokal socjalny lub
mieszkalny
a) zagęszczenie mniejsze lub równe 5 m2
powierzchni mieszkalnej/osobę tak nie
b) dochód na 1 członka rodziny mniejszej lub
równy 80% lub 100% najniższej emerytury
(przeciętnych z trzech m-cy tak nie)
c) dochód na jedną osobę samotną mniejszy lub
równy 100% lub 150% najniższej emerytury
(przeciętnych z trzech m-cy tak nie)
Legenda:
1/ niepotrzebne skreślić
2/ nie dotyczy adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych
3/ kategoria ważności kryteriów (skala punktowa)
a) kryteria zagęszczenia 80 pkt.
b) kryteria socjalne 60 pkt.
c) kryteria zdrowotne 40 pkt.
d) kryteria techniczne 30 pkt.
-----------210 pkt.
4. Opinia zespołu wizytującego
Łączna ilość punktów: a+b+c+d = ……………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Kwestionariusz wypełniono komisyjnie – minimum
3 osób.
1.………………………………………………………
2.………………………………………………………
3.………………………………………………………
4.………………………………………………………
Wnioskodawca /imię i nazwisko/
…………………………………………………………..
Powyższe dane potwierdzam świadomy/a tego, że
podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie istotnych
faktów są prawdziwe pod rygorem prawnym.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości opinię Zespołu
Wizytującego.
Golub-Dobrzyń, dnia …………………
……………………………
/podpis/
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UCHWAŁA Nr IV/38/2011
RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystywania.
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Dz.U.
z 2004 r.: Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281,
poz. 2781; Dz.U. z 2005 r.: Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; Dz.U. z 2006 r.: Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; Dz.U.
z 2007 r.: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181,
poz. 1292; Dz.U. z 2008 r.: Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; Dz.U.
z 2009 r.: Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; Dz.U.
z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857, Nr 148, poz. 991) oraz art. 12 ust.11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
ze zmianami: 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; Dz.U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz.U.
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 92,
poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28,

poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada
Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Postanowienia uchwały dotyczą:
1) ponadgimnazjalnych
szkół
niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, w których
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki,
2) ponadgimnazjalnych
szkół
niepublicznych
o
uprawnieniach
szkół
publicznych
nie
wymienionych w punkcie 1.
§ 2. Szkoły wymienione w § 1 otrzymują dotacje
z budżetu powiatu.
§ 3.1. Dotacja dla szkół wymienionych w § 1 pkt 1
przysługuje w wysokości kwoty przewidzianej na
jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat
z budżetu Państwa na dany rok budżetowy pomnożonej
przez aktualną ilość uczniów.
2. Dotacja dla szkół wymienionych w § 1 pkt 2
przysługuje w wysokości 50% ustalonych na jednego
ucznia wydatków bieżących w budżecie najbliższego
powiatu prowadzącego danego typu i rodzaju szkołę,
pomnożonych przez aktualną ilość uczniów.
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3. Dotacja może być wykorzystana na wydatki
bieżące
obowiązującej
klasyfikacji
budżetowej
określonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
02.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późniejszymi zmianami).
§ 4.1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej
lub fizycznej prowadzącej szkołę przedstawiony
organowi dotującemu nie później niż do 30 września
roku poprzedzającego rok uzyskania dotacji określający
planowaną liczbę uczniów szkoły. Wniosek powinien
zawierać ponadto:
a) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji
szkół niepublicznych,
b) numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły
publicznej,
c) zobowiązanie do informowania do dnia 20 każdego
miesiąca, organu dotującego o aktualnej liczbie
uczniów, na których ma być przekazywana dotacja,
d) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który
ma być przekazana dotacja.
2. Zarząd Powiatu zatwierdza wnioski, o których
mowa w ust. 1 i na tej podstawie ujmuje zadanie
w projekcie budżetu powiatu
3. W przypadku braku informacji, o której mowa
w ust. 1 lit c, przekazanie dotacji zostanie wstrzymane
do dnia jej złożenia.
4. Dotacje przekazywane są na rachunek bankowy
osoby prowadzącej szkołę, wskazany we wnioskach,
o których mowa w ust.1, w 12 częściach, nie później niż
do ostatniego dnia każdego miesiąca, od którego
przysługuje prawo do dotacji, wypłaty mają charakter
zaliczkowy.
5. Osoba prawna lub fizyczna otrzymująca dotację
jest zobowiązana sporządzić i przekazać do Starostwa,
nie później niż do 20 każdego miesiąca rozliczenie
otrzymanych dotacji za okres od początku roku
budżetowego
do
końca
minionego
miesiąca
sprawozdawczego
(z
wyjątkiem
grudnia),
z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów.
6. Rozliczenie dotacji, o której mowa w ust. 5 za
miesiąc grudzień odbywa się w terminie do 31 grudnia
tego roku.
7. Rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 5
stanowi podstawę rozliczenia wykorzystania dotacji
przekazanej szkole w roku budżetowym.
8. Dotacja podlega zwrotowi w terminie 7 dni od
zawiadomienia w przypadku podania nieprawidłowych
danych, od których jest uzależniona jej wysokość
i przeznaczenie albo jest lub była wykorzystywana
niezgodnie z przeznaczeniem.
9. Niedotrzymanie terminów, o których mowa
w ust.8 powoduje naliczenie odsetek ustawowych.
§ 5.1. Wysokość dotacji ustala się raz w miesiącu
indywidualnie dla każdej szkoły.
2. Przy ustaleniu dotacji, o której mowa w ust. 1
uwzględnia się:
a) aktualną liczbę uczniów, nadesłaną do 20 każdego
miesiąca, zgodnie ze złożonym zobowiązaniem,
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b) kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu
i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji
ogólnej na dany rok budżetowy,
c) wysokość kwot przekazywanych na wydatki
bieżące, szkołom publicznym tego samego typu
i rodzaju przez najbliższy powiat.
3. Kwoty, o których mowa w ust. 2 lit. b i c
ustalane są raz na rok budżetowy. O wysokości tych
kwot powiadamiane są osoby prowadzące szkołę
niepubliczną.
4. W przypadku, gdy nie są znane kwoty
przewidziane na jednego ucznia danego typu i rodzaju
w części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok
budżetowy i wysokość kwot przekazywanych szkołom
publicznym tego samego typu i rodzaju przez najbliższy
powiat na dany rok budżetowy, to do czasu ich
ustalenia, do obliczenia dotacji przyjmuje się kwoty
ustalone na rok poprzedzający rok budżetowy. Jest to
okres przejściowy i po ustaleniu właściwych kwot
następuje wyrównanie dotacji od 1 stycznia roku
budżetowego.
§ 6.1. Wykorzystanie
dotacji
przez
szkoły,
o których mowa w § 1, podlega kontroli wg kryterium
legalności, celowości i rzetelności. W szczególności
kontroli podlega prawidłowość przedstawienia danych
o liczbie uczniów, liczbie zrealizowanych godzin pracy
pedagogicznej oraz danych o wykorzystaniu otrzymanej
dotacji.
2. Kontrolę, o której mowa w ust.1 przeprowadzają
upoważnieni pracownicy starostwa.
3. Podstawą przeprowadzenia kontroli przez
pracowników starostwa jest imienne upoważnienie
starosty określające:
1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,
2) nazwę szkoły kontrolowanej,
3) zakres
przedmiotowy
oraz
czas
kontroli
z uwzględnieniem zapisów ust.1,
4) termin przeprowadzanej kontroli.
4. Osoby przeprowadzające kontrolę, o której
mowa w ust.1 mają prawo:
1) wstępu do pomieszczeń szkoły,
2) wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji
organizacyjnej i finansowej, dokumentacji przebiegu
nauczania i wychowania wraz z możliwością
przetwarzania danych osobowych związanych
z uczniami (z uwzględnieniem przepisów
o informacji niejawnej),
3) do wykonania kopii, wypisów, odpisów stosownych
dokumentów,
4) do żądania udzielania odpowiedzi i wyjaśnień
pisemnych przez osobę prowadzącą szkołę.
5. O terminie i zakresie przedmiotowym kontroli
powiadamia się osobę prowadzącą szkołę oraz
dyrektora co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem
kontroli.
6. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji obejmuje w szczególności:
1) dane ujęte we wniosku o udzielenie dotacji, o której
mowa w § 4 ust.1 w porównaniu z dokumentacją
organizacyjną i dokumentację przebiegu nauczania
i wychowania szkoły,
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2) dane ujęte w miesięcznych informacjach, o których
mowa w § 4 ust. 1 lit. c,
3) posiadane przez szkołę orzeczenie, o którym mowa
w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
4) dokumentacje księgową w zakresie wydatkowania
i wykorzystania przez szkołę środków pochodzących
z dotacji, wykazywanych w rozliczeniach o których
mowa w § 4 ust. 4.
7. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest
protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje
kontrolowany i kontrolujący.
8. Osobie prowadzącej szkołę, która była
kontrolowana przysługuje prawo zgłoszenia - przed
podpisaniem protokołu kontroli - umotywowanych
zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole
kontroli.
9. Zastrzeżenia, o których mowa w ust.8 wnosi się
na piśmie do starosty w terminie 7 dni od dnia
otrzymania protokołu kontroli.
10. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości
lub cześci, starosta przekazuje na piśmie swoje
stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.
11. Osoba prowadząca szkołę, której przekazano
wystąpienia pokontrolne jest obowiązana w terminie

określonym
w
wystąpieniu
pokontrolnym,
poinformować starostę o sposobie wykorzystania uwag
i wykonania wniosków oraz podjętych działaniach.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr V/44/2003 Rady
Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania
dotacji szkołom niepublicznym zmieniona Uchwałą
Nr XI/88/2007 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia
28 grudnia 2007 r.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Zbigniew Orzechowski
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UCHWAŁA Nr 83/11
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Nr 45,
poz. 235) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych w wysokości 25 zł.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Marian Frąckiewicz
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UCHWAŁA Nr 106/11
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 12 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1)) oraz art. 12 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.
z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.2)) uchwala się, co
następuje:

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

§ 1. W uchwale nr 363/93 Rady Miasta Torunia
z dnia 15 lipca 1993 roku w sprawie ustalenia liczby
punktów
sprzedaży
napojów
alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem
piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia2), § 1
otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem
piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży w następującej ilości:
1) do dnia 31 grudnia 2011 r.: 91 punktów;
2) do dnia 31 grudnia 2012 r.: 94 punkty;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r.: 97 punktów;
4) do dnia 31 grudnia 2014 r. i po tym dniu:
100 punktów.”

1)

§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta w Toruniu.

powierza

Przewodniczący
Rady Miasta
Marian Frąckiewicz
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 i 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
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r.
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175,
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857.
3)
Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałą Rady
Miasta Torunia Nr 276/1996, Nr 277/1996, Nr 278/1996, Nr 279/1996
z dnia 1 lutego 1996 r., Nr 472/1997 z dnia 20 marca 1997 r.,
Nr 637/1998 z dnia 22 stycznia 1998 r., Nr 819/1998 z dnia
17 czerwca 1998 r., Nr 132/1999 oraz Nr 133/1999 z dnia 25 marca
1999 r., Nr 242/1999 z dnia 1 lipca 1999 r., Nr 1086/2002 z dnia
16 maja 2002 r., Nr 46/2003 z dnia 23 stycznia 2003 r., Nr 900/2005
i Nr 901/2005 z dnia 24 listopada 2005 r., Nr 1035/2006 z dnia
8 czerwca 2006 r., Nr 160/2007 z dnia 27 września 2007 r.,
Nr 365/2008 z dnia 24 lipca 2008 r.

się
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UCHWAŁA Nr VI/40/2011
RADY MIEJSKIEJ w PAKOŚCI
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) i art. 403
ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn.
zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dofinansowanie
ochrony
środowiska
i gospodarki wodnej jest możliwe poprzez udzielanie
z budżetu Gminy Pakość dotacji celowych,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.), na dofinansowanie kosztów inwestycji:

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będących
gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,
na zasadach określonych w obowiązujących
przepisach prawa oraz w niniejszej uchwale.
§ 2. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc
de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
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rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r.
Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), jej udzielenie następuje
z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej
pomocy określonych w przepisach prawa Unii
Europejskiej, a w szczególności do jej udzielenia stosuje
się
przepisy
rozporządzenia
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 Nr 379.5 z 28.12.2006 r.),
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia
20 grudnia 2007 r w sprawie zastosowania art 87 i 88
Traktatu WE do pomocy de minimis w sektorze rolnym
(Dz.U. UE L 337/2007) oraz rozporządzenia Komisji
(WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis
dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie
(WE) Nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L Nr 193 z 25.07.2007 r.)

realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku
kalendarzowym, w przypadku posiadania środków na
ten cel.

§ 3. Dofinansowanie odbywa się w formie
refundacji w części poniesionych na terenie Gminy
Pakość kosztów inwestycji związanych z realizacją
zadań określonych w art.403 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),
wymienionych w § 4 ust. 2.

§ 8. Dofinansowanie udzielane jest posiadaczom
nieruchomości, tj.: właścicielom, współwłaścicielom,
użytkownikom wieczystym, którzy:
1. wybudowali przydomową oczyszczalnię ścieków
przy zachowaniu poniższych warunków:
a) nieruchomość leży poza terenem objętym
planami budowy kanalizacji do roku 2013
ujętymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
Miasta i Gminy Pakość na lata 2007-2013;
b) nieruchomość leży poza terenem objętym
projektem planu aglomeracji;
c) brak możliwości podłączenia do kanalizacji
sanitarnej lub podłączenie to jest technicznie
bądź ekonomicznie nieuzasadnione;
d) budowa i eksploatacja spełnia wymogi zawarte
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do
wód lub ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz.U. Nr 137, poz. 984), z zastrzeżeniem § 9.
2. wybudowali
zbiornik
bezodpływowy
przy
zachowaniu poniższych warunków:
a) brak było możliwości podłączenia do istniejącej
kanalizacji sanitarnej lub podłączenie to jest
technicznie bądź ekonomicznie nieuzasadnione;
b) warunki gruntowe uniemożliwiają budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków;
c) zbiornik bezodpływowy spełnia wymogi zawarte
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z późn. zm.);
3. usunęli wyroby zawierające azbest i poddali je
utylizacji po spełnieniu następujących warunków:
a) złożyli informację o wyrobach zawierających
azbest i miejscu ich wykorzystywania zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23 października
2003 r. w sprawie wymagań w zakresie

§ 4.1. Środki pieniężne przeznaczone na dotacje
określone są na dany rok w uchwale budżetowej, a do
czasu jej uchwalenia - w projekcie uchwały budżetowej.
2. Podmioty wymienione w § 1 mogą uzyskać
dotację celową wyłącznie na dofinansowanie kosztów:
1) budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Pakość poniesionych przez podmioty
wytwarzające
ścieki
bytowo-gospodarcze
pochodzące z gospodarstwa domowego lub
wspólnot mieszkaniowych;
2) budowy zbiorników bezodpływowych ścieków na
terenie gminy Pakość poniesionych przez podmioty
wytwarzające
ścieki
bytowo-gospodarcze
pochodzące z gospodarstwa domowego lub
wspólnot mieszkaniowych;
3) utylizacji i transportu zdemontowanych na terenie
Gminy Pakość wyrobów zawierających azbest.
§ 5. Wysokość dofinansowania, które udzielane jest
jednorazowo wynosi odpowiednio:
1) budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:
do 50% wartości zadania, nie więcej jednak niż
2.000,00 zł na gospodarstwo domowe;
2) budowy zbiorników bezodpływowych ścieków:
do 50% wartości zadania, nie więcej jednak niż
2.000,00 zł na gospodarstwo domowe;
3) do utylizacji i transportu zdemontowanych wyrobów
zawierających azbest: 80% powierzchni obiektu,
z której zdemontowano ww. wyroby, zgłoszonego
we wniosku, nie więcej jednak niż 3.000,00 zł.
§ 6. W
przypadku
wyczerpania
środków
finansowych przeznaczonych na dany cel w budżecie
Gminy w danym roku, dofinansowanie może być

§ 7.1. Dofinansowaniu podlega zakup i montaż
urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków, zakup
i montaż zbiornika bezodpływowego, bądź transport
i utylizacja wyrobów zawierających azbest.
2. Nie podlegają dofinansowaniu:
a) koszty konserwacji urządzeń;
b) zadania zakończone przed 2010 rokiem;
c) zadania, których realizacja nie gwarantuje uzyskania
trwałego efektu ekologicznego,
d) wykup terenów, wypłata odszkodowań oraz
ubezpieczeń, nadzór inwestorski i zastępstwo
inwestycyjne;
e) pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska;
f) dokumentacja projektowa;
g) demontaż wyrobów zawierających azbest.
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wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji
lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192,
poz. 1876) w Urzędzie Miejskim w Pakości
przynajmniej w roku poprzedzającym usunięcie
azbestu wraz z oceną stanu i możliwości
bezpiecznego
użytkowania
wyrobów
zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobów
i
warunków
bezpiecznego
użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz.U. Nr 71, poz. 649),
b) złożyli informację o wyrobach zawierających
azbest, których wykorzystywanie zostało
zakończone zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 października 2003 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania i przemieszczania
azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192,
poz. 1876).
§ 9. Jeżeli
nieruchomość
znajduje
się
we współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich
współwłaścicieli
na
realizację
zadania
oraz
wyrażenie zgody na wypłacenie dofinansowania
współwłaścicielom ponoszącym koszty budowy.
Dofinansowanie udzielane jest proporcjonalnie do
poniesionych kosztów.
§ 10.1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej
powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotacje
celową, w tym:
a) imię, nazwisko albo nazwę,
b) adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
d) formę prawną,
2) określenie zadania będącego przedmiotem dotacji
celowej, w tym:
a) nazwę i szczegółowy zakres rzeczowy
inwestycji,
b) termin jej realizacji,
c) miejsce realizacji inwestycji,
d) kalkulacje całkowitych kosztów realizacji
inwestycji,
e) wysokość
oczekiwanej
dotacji
celowej
z budżetu Gminy z określeniem jej
przeznaczenia; w przypadku dotacji na część
inwestycji, podział na zadania cząstkowe
z wyszczególnieniem zadań dofinansowanych
z budżetu Gminy.
f) informację o wysokości środków finansowych
uzyskanych na realizację inwestycji z innych
źródeł,
g) uzasadnienie dotyczące;
- znaczenia inwestycji dla realizowanych przez
Gminę Pakość celów publicznych,
- celowości i efektywności wykorzystania
środków publicznych;
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poprzednich przedsięwzięć danego podmiotu,
zwłaszcza uzyskanych efektów, spełnienia
celów, rzetelności i terminowości ich
realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten
cel środków publicznych.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc
de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, o której mowa w § 2, do wniosku należy
załączyć informacje dotyczące wnioskodawcy:
a) nazwę i szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji,
b) termin jej realizacji,
c) informacje określone w ust. 4.
4. Informacje, o których mowa w ust.2 przekazuje
się na formularzu informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór
określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311),
z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku ubiegania się
o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
informacje te przekazuje się na formularzu, którego
wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych
przez podmioty ubiegające się o pomoc de mini mis
w rolnictwie i rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).
5. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc
de minimis na podstawie rozporządzenia 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 28.12.2006 r.) zobowiązany jest
do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie
pomocy,
wszystkich
zaświadczeń
o
pomocy
de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
6. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na podstawie
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia
20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w
sektorze produkcji rolnej (Dz.Urz. UE L 337
z 21.12.2007 r.) oraz rozporządzenia Komisji (WE)
nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. W sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy de minimis ramach zasady de minimis dla
sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L 193 z 25.07.2007 r.)
zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem
o udzielenie pomocy, wszystkich zaświadczeń
o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał
w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch
poprzedzających lat podatkowych lub pomocy
de minimis w rybołówstwie jakie trzymał w okresie
trzech lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
-
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7. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc
de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie zobowiązany jest do przedstawienia
we wniosku o udzielenie pomocy wszystkich
zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o niedotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie.
§ 11.1. Do wniosku należy załączyć załączniki
wyszczególnione we wzorze wniosku stanowiącym
załącznik nr 1 do uchwały.
2. W
przypadku
doręczenia
kserokopii
dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu
uwierzytelnienia.
3. Wniosek nieuzupełniony nie będzie rozpatrywany.
4. Burmistrz Pakości może uzależnić rozpatrzenie
wniosku od złożenia w ustalonym terminie
dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
§ 12. Wniosek o przyznanie dofinansowania
rozpatruje Burmistrz Pakości biorąc pod uwagę
następujące kryteria:
1) spełnienie warunków formalnych wniosku,
2) znaczenie inwestycji dla realizowanych przez Gminę
Pakość celów publicznych;
3) kwotę oczekiwanej dotacji;
4) celowość i efektywność wykorzystania środków
publicznych;
5) analizę i ocenę poprzednich przedsięwzięć danego
podmiotu,
zwłaszcza
uzyskanych
efektów,
spełnienia celów, rzetelności i terminowości ich
realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel
środków publicznych.
§ 13. Decyzję
o
przyznaniu
dofinansowania
podejmuje Burmistrz Pakości po zasięgnięciu opinii
Skarbnika
Gminy oraz
Kierownika Referatu
Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, po wcześniejszej weryfikacji wniosku
przez pracownika merytorycznego, uwzględniając
w szczególności:
1) zgodność zadania z regulaminem dofinansowania;
2) kompletność
załączników
potwierdzających
prawidłowe wykonanie zadania;
3) wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych
na realizację zadania;
4) kolejność złożenia wniosków.
§ 14.1. Udzielenie dotacji celowej następuje na
podstawie umowy.
2. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie
stanowią inaczej, umowa w sprawie udzielenia dotacji
celowej powinna określać w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja
została przyznana, i termin jego wykonania;
2) wysokość udzielonej dotacji;
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do
dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
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5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie
dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia
wykonania zadania,
6) tryb kontroli wykonania zadania- w ciągu 5 lat od
dnia przekazania środków.
§ 15.1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do
prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami i zawartą umową, w sposób umożliwiający
przeprowadzenie
przez
Dotującego
kontroli
wykorzystania dotacji pod względem rzeczowym
i finansowym.
2. Burmistrz Pakości sprawuje kontrolę poprzez
osoby lub podmioty przez niego upoważnione.
3. Osoby i podmioty upoważnione do kontroli są
uprawnione do kontrolowania sposobu wykorzystania
dotacji, w szczególności poprzez:
1) żądanie
złożenia
wyjaśnień,
dokumentów
i sprawozdań,
2) sprawdzenia sposobu wykonania inwestycji.
§ 16.1. W celu zapewnienia jawności postępowania
o udzieleniu dotacji celowej i jej rozliczeniu Burmistrz
Pakości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej:
1) informacje o każdorazowej możliwości ubiegania się
o przyznanie dotacji na realizację inwestycji
określonych w § 1,
2) informację o przyznanych kwotach dotacji celowych
i podmiotach, które ją otrzymały;
3) roczną informację zbiorczą o rozliczonych dotacjach
celowych.
2. Uchwały i informacje, o których mowa w ust. 1,
zamieszcza się na okres 1 miesiąca.
§ 17. Wykonanie
Burmistrzowi Pakości.

uchwały

powierza

się

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa
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 214, poz. 1806, 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, 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 47, 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, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106,
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.
2)
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
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106,
Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz 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 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228,
Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657.
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UCHWAŁA Nr VI/44/11
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Warlubie oraz dalszego z nimi postępowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 11 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625,
Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33,
poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249,
poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r.
Nr 47, poz. 278), w związku z § 2 rozporządzenia
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), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii w Świeciu oraz zaopiniowaniu przez
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt
Animals Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy,
uchwala się, co następuje:

§ 5. Do czasu przewiezienia i umieszczenia
wyłapanych zwierząt w schronisku dla bezdomnych
zwierząt mogą być one przetrzymywane w miejscu
tymczasowego przetrzymywania, ustalonego na
podstawie umowy, o której mowa § 4.

§ 1. Uchwała
reguluje
zasady
i
warunki
wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Warlubie oraz dalsze postępowanie z nimi.

Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Krzemień

§ 2. Na terenie gminy Warlubie wyłapywanie
bezdomnych zwierząt ma charakter stały –
w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących
pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności
chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa.
§ 3. Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez
podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorcę
prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,
na podstawie stosownej umowy zawartej przez Gminę
Warlubie.
§ 4. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą
niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku
dla bezdomnych zwierząt, prowadzonym przez
podmiot, z którym została zawarta umowa w sprawie
zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
wyłapanymi na terenie gminy Warlubie.
1090

§ 6. Zwierzę
bezdomne,
które
skaleczyło
człowieka, zostanie odłowione i przekazane na
obserwację weterynaryjną zgodnie z zaleceniem
Powiatowego Lekarza Weterynarii.
§ 7. W przypadku ustalenia właściciela lub
opiekuna zwierzęcia, które zostało umieszczone
w schronisku, ponosi on koszty jego wyłapania,
przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym
koszty opieki weterynaryjnej w wysokości wynikającej
z obowiązującego cennika w schronisku.
§ 8. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą
zwracane właścicielom po uiszczeniu opłat, o których
mowa w § 7.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Warlubie.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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UCHWAŁA Nr IV/30/2011
RADY GMINY OBROWO
z dnia 16 maja 2011 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Obrowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21,
poz. 113) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80,
poz. 719, Nr 122, poz. 1147; z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703;
z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155,
poz. 1298, Nr 179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Nr 171, poz. 1225, Nr 220, poz. 1600) Rada
Gminy, uchwala, co następuje:

6) jednostek wojskowych;
7) muzeów, kin, bibliotek i innych obiektów kultury.
2. Miejsca sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości
mniejszej niż 50 metrów od granicy terenu obiektów
wymienionych w ust. 1 pkt 1, 3, 6 oraz terenu szkół
i innych zakładów i placówek oświatowo wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich.
3. Odległość określona w ust. 2 mierzy się od
wejścia lub wyjścia z terenu chronionego do wejścia do
punktu
sprzedaży
lub
podawania
napojów
alkoholowych, najkrótszą drogą, którą możliwe jest
dotarcie do punktu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr III/17/2011 Rady
Gminy Obrowo z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie
zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży
napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych
napojów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 1.1. Miejsce sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Obrowo nie mogą być
usytuowane na terenie:
1) obiektów sportowych;
2) basenów i kąpielisk;
3) obiektów kultu religijnego;
4) zakładów opieki zdrowotnej;
5) dworców autobusowych i kolejowych;

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Michalski
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ZARZĄDZENIE Nr 10/2011
BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO
z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubień Kujawski za 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i
oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142

i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r.
Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212, art. 266 pkt 3
i 4, art. 222, art. 238, art. 239, art. 234, art. 235, art. 236,
art. 237, art. 258, art. 264 pkt 3, art. 15 ust. 8 ustawy
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(Dz.U. 157, poz. 1240, 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) oraz art. 13 pkt. 10
ustawy ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych, Dz.U. 2010, Nr 17, poz. 95)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Realizację uchwały Nr XXXVII/169/2009
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia

Dziennik Urzędowy
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22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Lubień Kujawski na 2010 rok przedstawiam
w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
za 2010 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:
1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:
1) Dochody budżetowe: plan – 26.369.618 zł,
wykonanie - 24.784.858,74 zł,
- w tym dochody majątkowe: plan - 5.033.441 zł
wykonanie - 5.302.258,48 zł.
2) Wydatki budżetowe: plan - 29.458.045 zł,
wykonanie - 25.725.961,89 zł,
- w tym wydatki majątkowe: plan - 9.852.169 zł,
wykonanie - 7.752.718,89 zł.
3) Deficyt budżetowy: plan - 3.088.427 zł,
wykonanie - 941.103,15 zł.
4) Nadwyżka budżetowa plan - -, wykonanie - -.
2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań
okołobudżetowych:
1) Zadań zleconych bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz zleconych innymi
ustawami:
a) Dotacje: plan - 5.507.410 zł, wykonanie –
5.471.456,06 zł,
b) Wydatki: plan - 5.507.410 zł, wykonanie –
5.471.456,06 zł.
2) Preliminarza związanego z realizacją programu
rozwiązania problemów alkoholowych:
a) Przychody: plan – 93.174 zł, wykonanie –
94.532,76 zł,
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b) Wydatki: plan – 93.174 zł, wykonanie –
73.777,35 zł.
3) Przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
a) Przychody: plan – 1.709.642 zł, wykonanie –
1.227.495,01 zł,
b) Wydatki: plan – 1.709.642 zł, wykonanie –
1.232.951,12 zł.
§ 2.1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu
środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego
zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej
w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty na tablicy ogłoszeń.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2010 rok Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
przesłać
Regionalnej
Izbie
Obrachunkowej
w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku.
§ 3. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki
tabelaryczne oraz część opisowa.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Burmistrz
Paweł Wiktorski
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ZARZĄDZENIE Nr 15/2011
WÓJTA GMINY WARLUBIE
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2010 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art.267 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28
poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152,
poz. 1020), zarządza się co następuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania
budżetu za 2010 rok wraz z materiałami
towarzyszącymi. Wykonanie budżetu przedstawia się
następująco:
1) Dochody ogółem:
- plan 18.331.970 zł.
- wykonanie 16.305.759,54 zł, 88,9%

a) dochody bieżące:
plan 15.897.491 zł
wykonanie 16.962.718,66 zł, 100,4%
b) dochody majątkowe:
- plan 2.434.479 zł.
- wykonanie 343.040,88 zł. 14,1%
2) Wydatki ogółem:
- plan 19.532.264 zł.
- wykonanie 16.841.841,70 zl, 86,2%
a) wydatki bieżące:
- plan 14.677.830 zł
- wykonanie 14.346.115,88 zł, 97,7%
b) wydatki majątkowe:
- plan 4.854.434 zł.
- wykonanie 2.495.725,82 zł, 51,4%
-

§ 2. Przedłożyć
sprawozdanie
tabelaryczne
i opisowe z wykonania budżetu gminy za 2010 rok:
Radzie
Gminy
Warlubie,
Regionalnej
Izbie
Obrachunkowej w Bydgoszczy.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt Gminy
Krzysztof Michalak
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