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Poz. 2124

2124
2124

UCHWAŁA Nr XI/190/2011
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591; ze zmianami: 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 200 r Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241;
z 201 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106
poz. 675); oraz art. 30 ust. 6, 10, 10a i 11 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97 poz. 674 ze zmianami: Nr 170 poz. 1218, Nr 220
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238,

Poziom wykształcenia
1.
2.

3.

4.

Tytuł zawodowy magistra z
przygotowaniem pedagogicznym
Tytuł zawodowy magistra bez
przygotowania pedagogicznego,
tytuł zawodowy licencjata (inż.) z
przygotowaniem pedagogicznym
Tytuł zawodowy licencjata (inż.)
bez
przygotowania
pedagogicznego,
dyplom
ukończenia
kolegium
nauczycielskiego
lub
nauczycielskiego
kolegium
języków obcych
Pozostałe wykształcenie

§ 1. W
załączniku
nr
1
do
Uchwały
Nr XLV/633/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu
dotyczącego
zasad
wynagradzania
nauczycieli
zmienionej Uchwałą Nr LIII/820/2010 Rady Miejskiej
w Nakle nad Notecią z dnia 26 sierpnia 2010 r.,
§ 4otrzymuje brzmienie:
„§
4.
Wysokość
stawek
wynagrodzenia
zasadniczego w złotych.

Nauczyciel
stażysta
wg
rozporządzenia

Stopnie awansu zawodowego
Nauczyciel
Nauczyciel
kontraktowy
mianowany
wg
wg
rozporządzenia rozporządzenia

Nauczyciel
dyplomowany
wg
rozporządzenia

wg
rozporządzenia

wg
rozporządzenia

wg
rozporządzenia

wg
rozporządzenia

wg
rozporządzenia

wg
rozporządzenia

wg
rozporządzenia

wg
rozporządzenia

wg
rozporządzenia

wg
rozporządzenia

wg
rozporządzenia

wg
rozporządzenia

§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak
1

Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1,
Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800,
Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) Rada Miejska
uchwala co następuje:
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2125
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UCHWAŁA Nr XI/191/2011
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
§ 1. W uchwale Nr XXIV/330/2008 r. Rady
Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca
2008 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez
Gminę Nakło nad Notecią publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 ust.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie „Przedszkole
w Ślesinie ul. Kazińska 1”.
2. w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie „W oddziałach
przedszkolnych zorganizowanych w szkołach
podstawowych, o których mowa w pkt od 6 do 9,
wychowaniem
przedszkolnym
obejmuje
się
w pierwszej kolejności dzieci zobowiązane do
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 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 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679);
oraz art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
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
z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112 poz. 654) RADA
MIEJSKA uchwala co następuje:

§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
i
ma
zastosowanie:
1. § 1 ust. 1 od dnia 1 października 2011 r.,
2. § 1 ust. 2 od dnia 1 września 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak

2

2126
2126

UCHWAŁA Nr XI/199/2011
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym
gminy Nakło nad Notecią na lata 2007-2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 oraz art. 40 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180,

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r.,
Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679) oraz art. 4 i art. 21
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity
Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; zm. Dz.U. z 2004 r.
Nr 281, poz. 2783, Nr 281, poz. 2786, Dz.U. z 2006 r.
Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193,
Nr 249, poz. 1833, Dz.U. z 2007 r. Nr 128, poz. 902,
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ul. Kilińskiego 2a, Nakło nad Notecią1 lokal mieszk.
nr 33

Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2010 r. Nr 3, poz. 13). Rada
Miejska uchwala, co następuje:

-

§ 1. W „Wieloletnim programie gospodarowania
komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy Nakło
nad Notecią na lata 2007-2011” stanowiącym załącznik
do uchwały Nr VI/45/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad
Notecią z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania komunalnym
zasobem mieszkaniowym gminy Nakło nad Notecią na
lata 2007-2011 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 46,
poz. 680, z 2008 r. Nr 125, poz. 1998, z 2009 r. Nr 13,
poz. 295, z 2010 r. Nr 147, poz. 1828, Nr 169,
poz. 2166, z 2011 r. Nr 55, poz. 364, Nr 114, poz. 956)
w rozdziale VIII Opis innych działań mających na celu
poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy, w pkt. I System
zamiany mieszkań, dodaje się następującą pozycję:

§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

się

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

3

2127
2127

UCHWAŁA Nr X/58/2011
RADY GMINY DOBRE
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze,
przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin.
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. Dz.U. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. 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, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21,
poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz
art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218,
Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80,
poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247,
poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458,
Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650
i Nr 219, poz. 1706.), Rada Gminy Dobre uchwala, co
następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.);
2) nauczycielach – należy przez to rozumieć
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,
szkołach i zespołach szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Dobre;
3) przedszkolach – należy przez to rozumieć
przedszkola, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Dobre;
4) szkołach – należy przez to rozumieć szkoły oraz
zespoły szkół, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Dobre.
§ 2.1. Nauczycielom,
którym
powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach oraz przedszkolach,
obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela o liczbę
godzin określonych w poniższej tabeli:
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Lp.

Stanowisko kierownicze

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad
5 godz. dziennie, liczącego:
- 2 oddziały
- 3 oddziały
Dyrektor szkoły, liczącej:
- do 7 oddziałów
- od 8 do 10 oddziałów
- powyżej 10 oddziałów
Wicedyrektor szkoły, liczącej:
- 12 oddziałów i więcej

2.

3.

2. Ustalony w ust. 1 wymiar godzin zajęć odnosi
się również do:
1) nauczycieli, którzy pełnią obowiązki kierownicze
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze;
2) nauczycieli,
którym
ustalono
tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin wg wzoru określonego
w § 5 ust. 1.
§ 3.1. Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły lub
przedszkola powodują znaczne zwiększenie zadań na
danym stanowisku, Wójt Gminy Dobre w ramach
posiadanych środków finansowych może zwolnić
Lp.
1.
2.
3.

Stanowisko
Pedagog
Psycholog
Logopeda

§ 5.1. Dla nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, tygodniowy wymiar godzin ustala się wg
wzoru:
P = (x1 + x2): [(x1:y1) + (x2:y2)]
gdzie:
P – oznacza ustalony tygodniowy wymiar godzin
zajęć;
x1, x2,... – oznacza ilość godzin realizowanych
przez nauczyciela w ramach danego przedmiotu
przydzielonych w arkuszu organizacji pracy szkoły lub
przedszkola;
y1, y2,... – oznacza tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych określonych dla danych stanowisk
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Obliczony zgodnie z ust. 1 wymiar godzin,
zaokrągla się do pełnej godziny w ten sposób, że czas
zajęć mniejszy niż 0,5 godziny pomija się, a 0,5 godziny
i powyżej przyjmuje się za pełną godzinę.
3. Każda godzina powyżej ustalonego zgodnie
z ust. 1 (z uwzględnieniem zaokrągleń do pełnej
godziny)
wymiaru
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych stanowi godzinę
ponadwymiarową.
4
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Rozmiar obniżki tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

13
15
12
14
15
6
dyrektora danej placówki od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1 nie mogą
realizować godzin ponadwymiarowych.
§ 4. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych dla nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, który określa
poniższa tabela:

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
20
20
20
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dobre oraz dyrektorom szkół i przedszkoli.
§ 7. Traci moc uchwała nr XXXIV/188/09 Rady
Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania
zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć oraz
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2010 r.
Nr 46, poz. 491).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Kuźba
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UCHWAŁA Nr IX/69/2011
RADY GMINY ROGOWO
z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne i oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo w czasie przekraczającym
podstawę programową
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz
art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 6 ust.1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2)
uchwala się co następuje:

§ 5. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje
kosztów wyżywienia.

§ 1. Usługi
świadczone
przez
publiczne
przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Rogowo
w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze
pięć godzin dziennie.

§ 7. Opłatę, o której mowa w § 2 wnosi się do
10 dnia miesiąca za dany miesiąc.

§ 2. Ustala się odpłatność rodziców bądź
opiekunów prawnych za świadczenia wykraczające
ponad
podstawę
programową
wychowania
przedszkolnego realizowaną przez 5 godzin dziennie,
w wysokości 0,60 zł. za 1 dziecko, za każdą rozpoczętą
godzinę korzystania z zajęć.
§ 3. W ramach świadczeń wykraczających poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego
realizowane są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
i opiekuńcze obejmujące:
1) gry i zabawy wspomagające rozwój myślenia,
spostrzegania, rozumowania, pamięci, uwagi
i wyobraźni,
2) gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny
dziecka,
3) zajęcia plastyczne, muzyczne, informatyczne,
ekologiczne i proeuropejskie rozwijające zdolności
dzieci oraz zaspokajające ich potrzeby aktywności
zainteresowania,
4) zajęcia
terapeutyczne
(logopedia)
grupowe
i indywidualne.

§ 6. Opłata, o której mowa w § 2 nie jest pobierana
w okresie miesięcznej przerwy urlopowej przedszkola
ani też nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej
nieprzerwanie dłużej niż miesiąc kalendarzowy.

§ 8. Szczegółowe
warunki
pobytu
dziecka
w przedszkolu (w oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej) oraz korzystania z jego świadczeń określa
umowa cywilno prawna zawarta pomiędzy dyrektorem
przedszkola lub szkoły, a rodzicami bądź opiekunami
prawnymi dziecka.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rogowo.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXII/201/09 Rady
Gminy Rogowo z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rogowo
(Dziennik Urzędowy Województwa KujawskoPomorskiego Nr 109 poz. 1808 z dnia 6 listopada
2009 r.)
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Kawka
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40,
poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21,
poz. 113.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. 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,
1)

§ 4. Dyrektor przedszkola i dyrektor szkoły
podstawowej, w której utworzone zostały oddziały
przedszkolne, prowadzonych przez Gminę Rogowo na
podstawie stawki odpłatności określonej w § 2 tej
uchwały oraz deklarowanej przez rodziców bądź
opiekunów prawnych dziecka liczby godzin pobytu
dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym,
ponad czas bezpłatnego pobytu, wylicza oraz podaje do
wiadomości rodziców bądź opiekunów prawnych,
wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie ze
świadczeń przekraczających podstawę programową
o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.
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Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458. Nr 219, poz. 1705, Nr 157,
poz. 1241; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148,
poz. 991, Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112,
poz. 654.
5
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UCHWAŁA Nr XIII/86/2011
RADY MIEJSKIEJ w STRZELNIE
z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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, Nr 28,
poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 40, poz. 230)
uchwala się co następuje:
§ 1.1. Ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną,
odchodzącą od ulicy Szulczewskiego, w zakresie działki
geodezyjnej oznaczonej numerem 289/15, położonej
w obrębie miejscowości Strzelno, nadaje się nazwę
Glinki.
2. Położenie ulicy, o której mowa w ust. 1,
w sposób graficzny obrazuje załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Strzelna.

uchwały

powierza

się

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Pieszak

Poz. 2128,2129
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/86/2011
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 15 września 2011 r.
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UCHWAŁA Nr IX/56/2011
RADY MIEJSKIEJ w PAKOŚCI
z dnia 20 września 2011 r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Pakości
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin targowiska w Pakości,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Pakości.

uchwały

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa
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
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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777 i Nr 149, poz. 887.
1)
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Załącznik
do uchwały nr IX/56/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 września 2011 r.
REGULAMIN TARGOWISKA w PAKOŚCI

-

§ 1.1. Targowisko miejskie usytuowane przy ulicy
Św. Jana 12, na nieruchomości oznaczonej nr 80/1
czynne jest dwa razy w tygodniu, tj. w wtorki i piątki,
w godz. 6.00 - 14.00
2. Dopuszcza się możliwość handlu na targowisku
w pozostałe dni tygodnia na zasadach obowiązujących
w dni targowe.

-

§ 2.1. Za prawidłowe funkcjonowanie targowiska
odpowiada pracownik merytoryczny wyznaczony przez
Burmistrza Pakości, zwany dalej Zarządzającym.
2. Nadzór w zakresie prowadzenia targowiska
przez Zarządzającego sprawuje Urząd Miejski
w Pakości.
3. Zarządzający przystępuje do porządkowania
targowiska niezwłocznie po jego zamknięciu.
§ 3. Uprawnieni do wykonywania handlu na
targowisku są:
1) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
na podstawie odrębnych przepisów,
2) posiadacze i użytkownicy gospodarstw rolnych,
nieruchomości rolnych, posiadających własne
produkty rolno-ogrodnicze.

-

§ 9. Zobowiązuje się sprzedającego do:
posiadania dowodu uiszczenia opłaty targowej,
sprzedaży żywych zwierząt wyłącznie na terenie
wydzielonym
ogrodzeniem
z
zachowaniem
przepisów
sanitarnych
i
weterynaryjnych
określonych w obowiązujących przepisach prawa,
zapewnienia opieki nad zwierzętami podczas pobytu
na targowisku oraz w czasie ich rozładunku
i załadunku na środki transportu,
przestrzegania ładu, porządku, wymagań sanitarnych
i przeciwpożarowych ustanowionych odrębnymi
przepisami,
uwidaczniania cen na towarach przeznaczonych do
sprzedaży.

§ 10. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być
używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące
w obrocie towarowym tj. metr, kilogram, litr,
a urządzenia pomiarowe winny być legalizowane.

§ 4.1. Sprzedający na targowisku mogą korzystać
z własnych urządzeń handlowych, pojazdów, wózków,
straganów.
2. Miejsce sprzedaży wyznacza Zarządzający
targowiskiem.

§ 11.1. Osoby prowadzące handel zobowiązane są do
uiszczenia opłaty wg stawek określonych uchwałą Rady
Miejskiej w Pakości.
2. Opłatę targową pobiera inkasent wydający
dowód potwierdzenia pobrania takiej opłaty na
blankietach z pieczęcią Gminy Pakość.
3. Inkasent posiada upoważnienie wydane przez
Gminę Pakość i na żądanie osoby zobowiązanej do
opłaty, dokument ten zobowiązany jest okazać.

§ 5. Na targowisku może być prowadzony handel
zwierzętami gospodarskimi i ptactwem domowym.

§ 12. Na targowisku obowiązuje całkowity zakaz
spożywania napojów alkoholowych.

§ 6. Na targowisku mogą być sprzedawane
wszystkie towary z wyjątkiem artykułów, których
sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych
przepisów.

§ 13.1. Sprzedawca
obowiązany
jest
do
przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu oraz
przepisów dotyczących prowadzonej działalności,
w szczególności: sanitarnych, przeciwpożarowych,
porządkowych, weterynaryjnych i regulujących prawa
konsumenta.
2. Osoby naruszające postanowienia niniejszego
regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie
obowiązującego ponoszą odpowiedzialność na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.

§ 7.1. Zabrania się prowadzenia na targowisku
sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub
przetargów.
2. Zabrania się uprawiania na targowisku gier
hazardowych.
§ 8. Dopuszcza się do sprzedaży, pod warunkiem
spełnienia przez sprzedającego obowiązujących
wymogów sanitarnych i weterynaryjnych następujące
artykuły:
- mięso i przetwory mięsne,
- drób bity i przetwory drobiowe,
- tłuszcze roślinne i zwierzęce
- ryby i przetwory rybne,
- mleko i przetwory mleczne
6

-

inne środki spożywcze, wymagające zabezpieczenia
przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem.

§ 14. Książkę skarg i wniosków przechowuje
i udostępnia na żądanie inkasent targowy.
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UCHWAŁA Nr XII/76/2011
RADY MIEJSKIEJ w BARCINIE
z dnia 20 września 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/300/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie
ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin

2131

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1
pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.1) uchwala się,
co następuje:

d) nie posiada dokumentu potwierdzającego
uiszczenie opłaty targowej
podlega na podstawie art. 54 Kodeksu wykroczeń karze grzywny do wysokości 500,00 zł albo karze
nagany."

§ 1. Punkt 18 Regulaminu targowisk stanowiącego
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/300/2009 Rady
Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2009 r. otrzymuje
brzmienie:
"Zabrania się prowadzenia handlu na terenach
innych niż wymienione w punktach nr 1-3
regulaminu targowisk, z wyłączeniem terenów, na
które została zawarta stosowna umowa najmu lub
dzierżawy z Gminą Barcin."

§ 3. Pozostałe postanowienia regulaminu targowisk
pozostają bez zmian.

§ 2. W regulaminie targowisk, o którym mowa
w paragrafie 1 dodaje się punkt 20 o następującym
brzmieniu:
1) "Kto:
a) wbrew zakazowi handluje na targowisku
następującymi towarami: napoje alkoholowe,
środki odurzające i psychotropowe, nafta,
benzyna, spirytus (denaturat) skażony, środki
trujące, środki lecznicze, broń, amunicja,
materiały wybuchowe i artykuły pirotechniczne,
kamienie i metale szlachetne oraz wykonywane
z nich wyroby bez wymaganej cechy probierczej,
zagraniczne banknoty i monety będące w obiegu,
inne artykuły, których sprzedaż jest zabroniona
lub uregulowana w sposób szczegółowy na
podstawie odrębnych przepisów,
b) spożywa napoje alkoholowe lub uprawia gry
hazardowe na targowisku i terenie bezpośrednio
przyległym,
c) prowadzi handel w miejscach innych niż
określone w punktach 1-3 Regulaminu,
z wyłączeniem terenów, na które została zawarta
stosowna umowa najmu lub dzierżawy z Gminą
Barcin,

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krystyna Bartecka

§ 4. Wykonanie
Burmistrzowi Barcina.

Uchwały

powierza

się

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

Zmiany tektu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;
Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; 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;
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 oraz
Nr 149, poz. 887.
1)

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 232

– 13157 –

Poz. 2132

2132
2132

UCHWAŁA Nr IX/60/2011
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 28 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Płużnica.
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 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117
poz. 679, Nr 134 poz. 777), art. 90f ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, 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,
z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654) uchwala
się, co następuje:
§ 1.1. W uchwale nr XXII/164/05 Rady Gminy
Płużnica z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu
udzielania
pomocy
materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Płużnica (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 47,
poz. 936, Nr 122, poz. 2085, Nr 143, poz. 2613 i Nr 81,
poz. 1268), wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 3, § 4,
2) § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Świadczenia pomocy materialnej przyznaje lub
odmawia ich przyznania Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy na mocy
upoważnienia Rady Gminy Płużnica do prowadzenia
spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze
socjalnym, w drodze decyzji administracyjnej.”
3) § 12 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Płużnicy w terminie do 15 września danego roku
szkolnego, a w przypadku uczniów słuchaczy do
15 października.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.”
4) § 15 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się
odpowiednio § 5 ust. 1 i § 6.
2. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając
indywidualną sytuację materialna ucznia”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Karwan
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UCHWAŁA Nr IX/63/2011
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie zmiany statutu sołectwa Błędowo.
§ 1. W statucie Sołectwa Błędowo stanowiącym
załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/44/2003 Rady Gminy
Płużnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. § 2 otrzymuje
następujące brzmienie:
„§ 2. Sołectwo Błędowo tworzy wieś Błędowo.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1,
art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 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, z 2011 r., Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), § 2 Statutu
Sołectwa Błędowo stanowiącego załącznik do Uchwały
nr VI/44/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia
25.04.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa
Błędowo
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego
z 2003 r., Nr 129 poz. 1825), uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Karwan
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UCHWAŁA Nr IX/65/2011
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie zmiany statutu sołectwa Dąbrówka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1,
art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 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, z 2011 r., Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), § 2 Statutu
Sołectwa Dąbrówka stanowiącego załącznik do
Uchwały nr VI/46/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia
25.04.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa
Dąbrówka
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego
z 2003 r., Nr 129 poz. 1823), uchwala się, co następuje:
11

§ 1. W statucie Sołectwa Dąbrówka stanowiącym
załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/46/2003 Rady Gminy
Płużnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. § 2 otrzymuje
następujące brzmienie:
„§ 2. Sołectwo Dąbrówka tworzy wieś Dąbrówka.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Karwan
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UCHWAŁA Nr IX/66/2011
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie podziału sołectwa Bągart i utworzenia sołectwa Mgowo i nadania statutu sołectwa Mgowo.
Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 18 ust. 1, art. 35
ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 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 z 2011 r., Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), § 2 ust. 1 Statutu
Gminy Płużnica stanowiącego załącznik do Uchwały
nr VIII/66/03 Rady Gminy Płużnica z dnia
04.09.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Płużnica
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego
z 2003 r., Nr 145 poz. 1960, Dz.Urz.Woj.KujawskoPomorskiego z 2005 Nr 84, poz. 1588,
Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego z 2007 r. Nr 152,
poz. 2733), uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Na wniosek mieszkańców wsi Mgowo oraz
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy
Płużnica tworzy się sołectwo Mgowo, powstałe
z podziału sołectwa Bągart.
2. Obszar sołectwa Mgowo wydziela się
z o obszaru sołectwa Bągart. Granice terytorium
sołectwa Mgowo stanowią granice miejscowości
Mgowo obręb geodezyjny Bągart.
3. Nadaje się sołectwu Mgowo statut w brzmieniu,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Karwan
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Załącznik do
Uchwały Nr IX/66/2011
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 września 2011 r.
Rozdział I
Postanowienie ogólne

Rozdział III
Kompetencje i zadania organów sołectwa

§ 1. Sołectwo Mgowo działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn.zm/,
2) Statutu Gminy Płużnica,
3) uchwał Rady Gminy Płużnica,
4) niniejszego statutu

§ 12.1. Zebranie
Wiejskie
jest
organem
uchwałodawczym w sołectwie.
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy sołectwa.

§ 2. Sołectwo Mgowo tworzy wieś Mgowo.
Rozdział II
Organy sołectwa
§ 3.1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys.
2. Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 4. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa cztery
lata i liczy się od dnia wyboru.
§ 5. Rada Sołecka i Sołtys mogą być odwołani
przed upływem kadencji przez Zebranie Wiejskie, jeżeli
nie wykonują swoich obowiązków, naruszają
postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwały Zebrania
Wiejskiego.
§ 6. Jeżeli w trakcie 4 letniej kadencji
przeprowadzono wybory Sołtysa, wybory do Rady
Sołeckiej lub wybrano Radę Sołecką w nowym składzie
mandaty wygasają z upływem 4 letniej kadencji
w czasie której dokonano tych wyborów.
§ 7. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno
poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
§ 8. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów (50% + 1 ważnie
oddanych głosów).
§ 9. Przy odwołaniu przepisy § 37, § 41 stosuje się
odpowiednio.
§ 10. Rada
Gminy
Płużnica
zarządza
przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady
Sołeckiej lub Sołtysa w przypadku odwołania, złożenia
rezygnacji, śmierci lub utraty prawa do wybieralności.
Na najbliższej Sesji, Rada Gminy wyznacza termin
zebrania wyborczego.
§ 11. Do wyborów uzupełniających przepisy
rozdziału IV i V niniejszego statutu stosuje się
odpowiednio.

§ 13. Do
wyłącznej
właściwości
Zebrania
Wiejskiego należy:
1) ustalenie sposobu zarządzania i korzystania z mienia
komunalnego będącego w posiadaniu sołectwa;
2) uchwalenie rocznego planu finansowo-rzeczowego
sołectwa oraz programu działania;
3) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) powoływanie doraźnych komisji;
5) rozstrzyganie zaistniałych w sołectwie konfliktów;
6) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Sołtysa i Rady
Sołeckiej;
7) kontrola Sołtysa i Rady Sołeckiej z wykonywania
przez nich obowiązków;
8) rozpatrywanie sprawozdania z wykonywania planu
finansowo-rzeczowego sołectwa;
9) organizowanie samopomocy wśród mieszkańców
sołectwa;
10) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca
zamieszkania w szczególności poprzez inicjowanie
prac społecznych;
11) inicjowanie akcji i konkursów mających na celu
poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi;
12) organizowanie
mieszkańców
do
ochrony
przeciwpożarowej;
13) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu
zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego
oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci
i młodzieży;
14) organizowanie różnych form opieki społecznej
poprzez pomoc sąsiedzką dla mieszkańców
niepełnosprawnych,
starszych
i
samotnych,
dotkniętych
klęskami
żywiołowymi
lub
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
15) dbałość o właściwe funkcjonowanie i utrzymanie
w należytym stanie obiektów i urządzeń
o charakterze publicznym w szczególności dróg,
chodników, przystanków autobusowych, sieci
oświetleniowych.
§ 14.1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez
Sołtysa lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 10 mieszkańców uprawnionych do
udziału w zebraniu;
2) Rady Sołeckiej;
3) organów gminy;
4) radnego reprezentującego okręg wyborczy, do
którego należy sołectwo.
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2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb,
nie rzadziej niż dwa razy w roku w celu wykonania
zadań określonych w § 13 pkt 2 i 6.
3. Zebranie
Wiejskie
na
wniosek
osób
wymienionych w ust. 1 odbywa się najpóźniej w ciągu
7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkańcy sołectwa są
powiadamiani co najmniej 3 dni przed jego terminem
w sposób zwyczajowo przyjęty (kurendą) oraz poprzez
wywieszenie zawiadomień w miejscach publicznych.
5. Zawiadomienie powinno zawierać:
1) informację na czyj wniosek zebranie jest
organizowane;
2) datę, godzinę i miejsce zebrania;
3) proponowany porządek obrad.
§ 15. Dla ważności Zebrania Wiejskiego, innego niż
wyborcze, wymagana jest frekwencja co najmniej 10
osób będących stałymi mieszkańcami sołectwa
uprawnionymi do głosowania.
§ 16.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, za wyjątkiem
§ 13 pkt 3, zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym (liczba głosów „za” jest większa
od liczby głosów „przeciw”).
2. Zebranie Wiejskie w sprawach należących do
jego właściwości rozstrzyga w formie uchwał.
§ 17. Zebranie Wiejskie z zastrzeżeniem § 23 ust. 2
pkt 4 i § 30 prowadzi Sołtys.
§ 18.1. W głosowaniu biorą udział jedynie stali
mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.
2. Wyniki głosowania
ogłasza prowadzący
Zebranie Wiejskie.
§ 19. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni
oraz Wójt dla referowania spraw i udzielania wyjaśnień.
Poza nimi w zebraniu może brać udział wyznaczony
przez Wójta opiekun sołectwa oraz przedstawiciele
instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy
stanowiące przedmiot zebrania.
§ 20.1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się
protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie
w którym terminie zebranie się odbyło;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu
i stwierdzenie prawomocności zebrania;
3) stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniego
zebrania;
4) zatwierdzenie porządku zebrania;
5) przebieg zebrania, zgłoszone i uchwalone wnioski;
6) podjęte uchwały;
7) podpis prowadzącego zebranie i protokólanta.
2. Numerację protokółów prowadzi się dla każdego
roku oddzielnie (numer protokółu / rok).
§ 21. Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawo wglądu
do protokółu i robienia notatek i odpisów.
§ 22.1.Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
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2. Do zadań Sołtysa należy:
1) realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego;
2) realizacja
zadań
z
zakresu
administracji
samorządowej, zgodnie z uchwałami Rady Gminy
Płużnica;
3) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
4) zwoływanie Zebrań Wiejskich, przewodniczenie ich
obradom, jeżeli Zebranie Wiejskie nie postanowi
inaczej;
5) realizacja
zadań
publicznych
wynikających
z obowiązujących przepisów prawa;
6) gospodarowanie
mieniem
komunalnym
przekazanym sołectwu;
7) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania
Wiejskiego;
8) przygotowywanie
projektu
rocznego
planu
finansowo-rzeczowego sołectwa;
9) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu
finansowo-rzeczowego oraz działalności Sołtysa.
3. W realizacji zadań określonych w ust. 2
pkt 1,4,6,7,8 Sołtysa wspomaga i współdziała z nim
Rada Sołecka.
§ 23. Rada Sołecka w przypadku niemożności
wykonywania obowiązków przez Sołtysa, funkcję tą na
czas określony, nie dłuższy niż trzy miesiące, powierza
członkowi Rady Sołeckiej. O decyzji tej Rada Sołecka
powiadamia niezwłocznie Wójta Gminy.
§ 24.1. Rada składa się od 3 do 5 członków. Liczbę
członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie
w drodze uchwały.
2. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
§ 25. Rada Sołecka realizuje następujące zadania:
1) wspomaga Sołtysa w wykonywaniu uchwał
Zebrania Wiejskiego;
2) wspomaga Sołtysa w realizacji jego zadań
statutowych;
3) współdziała z Sołtysem w przygotowaniu uchwał
Zebrania Wiejskiego;
4) wspomaga Sołtysa w gospodarowaniu mieniem
komunalnym przekazanym sołectwu;
5) współdziała z Sołtysem w przygotowaniu projektu
rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa;
6) opiniuje sprawozdanie z wykonania planu rzeczowofinansowego;
7) inicjuje zadania społeczno-użyteczne dla sołectwa
i jego mieszkańców;
8) sporządza sprawozdanie ze swojej działalności
§ 26. Rada Sołecka działa w oparciu o roczny plan
pracy.
§ 27.1. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym, przy
obecności co najmniej połowy składu Rady.
2. Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządza się
protokół do którego stosuje się § 21.
§ 28. Sołtys zobowiązany jest powiadomić radnego
reprezentującego okręg wyborczy do którego należy
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sołectwo o terminie posiedzenia Rady Sołeckiej oraz
Zebrania Wiejskiego.

Wyborczego zamyka je i powiadamia niezwłocznie
Przewodniczącego Rady Gminy Płużnica.

Rozdział IV
Wybory do organów sołectwa – przepisy ogólne

§ 40. Protesty
dotyczące
przeprowadzonych
wyborów składać należy w terminie 7 dni od daty ich
przeprowadzenia.
Protest
składa
się
do
Przewodniczącego Rady Gminy. Rada Gminy
rozpatruje protest nie później niż w ciągu 30 dni od dnia
wpływu protestu. W przypadku uwzględnienia protestu
Rada Gminy podejmuje uchwałę o unieważnieniu
wyborów w całości lub w części oraz zarządza
przeprowadzenie nowych wyborów w zakresie objętym
unieważnieniem.

§ 29. Wybory Rady Sołeckiej i Sołtysa oraz wybory
uzupełniające zarządza Rada Gminy Płużnica w formie
uchwały, określając miejsce, dzień, godzinę Zebrania
Wiejskiego, zwanego dalej „Zebraniem Wyborczym”
oraz wyznacza Przewodniczącego zebrania spośród
radnych Rady Gminy.
§ 30. Uchwałę, o której mowa w § 30 podaje się do
publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa nie
później niż na 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania
Wyborczego.
§ 31. Członkowie Rady Sołeckiej oraz Sołtys
wybierani są w głosowaniu tajnym w oddzielnie
przeprowadzonych
głosowaniach,
spośród
nieograniczonej liczby kandydatów spełniających
warunki określone w § 34.
§ 32. Głosowanie na członków Rady Sołeckiej
i Sołtysa odbywa się na kartach do głosowania, których
wzór określa Rada Gminy Płużnica.
§ 33. Kandydować do organów wykonawczych
sołectwa może osoba zamieszkała w sołectwie,
posiadająca czynne prawo wyborcze.
§ 34. Kandydatów zgłasza się na Zebraniu
Wyborczym w imieniu własnym lub grupy
mieszkańców.
§ 35. Kandydat na członka Rady Sołeckiej lub na
Sołtysa musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
§ 36. Dla dokonania ważnego wyboru Rady
Sołeckiej i Sołtysa wymagana jest obecność 1/10
stałych mieszkańców sołectwa, mających czynne prawo
wyborcze. Obecność potwierdza się na liście obecności
na Zebraniu Wyborczym z zastrzeżeniem § 38.
§ 37. Jeżeli w wyznaczonym terminie w miejscu
Zebrania Wyborczego nie uzyskano frekwencji, o której
mowa w § 37, wybory przeprowadza się w II terminie,
po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny Zebrania
Wyborczego.
§ 38. Wybory przeprowadza się w II terminie, jeżeli
dla sołectw, gdzie dla ważności Zebrania Wyborczego
wymóg obecności 1/10 stałych mieszkańców sołectwa,
mających czynne prawo wyborcze stanowi mniej niż
10 osób, to wymagana jest obecność co najmniej
6 osób.
§ 39. Jeżeli liczba zebranych w terminie, o którym
mowa w § 39, nie pozwala na przeprowadzenie
wyborów, radny wyznaczony do prowadzenia Zebrania

Rozdział V
Głosowanie
§ 41. Głosowanie
przeprowadza
Komisja
Skrutacyjna wyłoniona przez Zebranie Wyborcze
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
spośród uczestników. Komisja Skrutacyjna składa się
od 2 do 3 osób.
§ 42. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może
kandydować w przeprowadzonych wyborach i musi
wyrazić zgodę na pracę w komisji.
§ 43. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) uzupełnienie kart do głosowania o alfabetyczny
wykaz kandydatów;
3) rozdanie kart do głosowania;
4) obliczenie wyników wyborów;
5) sporządzenie protokołów z przeprowadzonych
głosowań i ogłoszenie wyników wyborów.
§ 44. Za wybranego na członka Rady Sołeckiej
i Sołtysa uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali
największą liczbę ważnie oddanych głosów.
§ 45. Jeżeli kandydaci, o których mowa w § 45,
uzyskali równą liczbę głosów, Przewodniczący
Zebrania Wyborczego zarządza ponownie głosowanie.
§ 46. Jeżeli głosowanie, o którym mowa w § 46, nie
przyniesie rozstrzygnięcia, przewodniczący Zebrania
Wyborczego zarządza głosowanie ostateczne.
§ 47. Jeżeli głosowanie ostateczne nie doprowadzi
do wyboru Sołtysa lub pełnego składu Rady Sołeckiej,
Przewodniczący Zebrania Wyborczego zamyka je
i niezwłocznie powiadamia Przewodniczącego Rady
Gminy Płużnica o konieczności przeprowadzenia
wyborów Sołtysa lub wyborów uzupełniających do
Rady Sołeckiej.
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§ 55. Dochody sołectwa stanowią:
1) udziały w budżecie gminy stanowiące procentowy
odpis od wpływów z tytułu podatku rolnego
z sołectwa, (wysokość należnego odpisu określa
każdorazowo uchwała budżetowa);
2) przychody własne sołectwa pochodzące z najmu
lokali i dzierżawy gruntów znajdujących się
w dyspozycji sołectwa;
3) przychody pochodzące z tytułu organizacji imprez,
konkursów oraz posiadanego mienia;
4) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.

Rozdział VI
Nadzór nad działalnością organów sołectwa
§ 48. Bezpośredni nadzór nad Sołtysem i Radą
Sołecką sprawuje Zebranie Wiejskie.
§ 49. Wójt może zawiesić w czynnościach Sołtysa
w przypadku naruszania przez niego przepisów prawa,
niewykonywania
obowiązków
statutowych
lub
dopuszczenia się czynów dyskwalifikujących go
w opinii środowiska, do czasu rozpatrzenia sprawy
przez Zebranie Wiejskie.
§ 50. Podjęte przez Zebranie Wiejskie i Radę
Sołecką uchwały należy przekazać Wójtowi Gminy
w ciągu 10 dni od dnia ich podjęcia wraz z protokółem
i listą obecności.

§ 56. Środki finansowe sołectwa mogą być
przeznaczone na:
1) remont i utrzymanie dróg gminnych oraz chodników
wiejskich;
2) bieżące utrzymanie, remont i konserwację mienia
komunalnego
przekazanego
sołectwu
do
użytkowania;
3) wydatki bieżące związane z działalnością organów
sołectwa;
4) zaspokajanie
potrzeb
kulturalno-oświatowych
i sportowych mieszkańców sołectwa;
5) utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa;
6) dofinansowanie inwestycji gminnych.

§ 51. Wójt Gminy może zawiesić wykonanie uchwał
Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej, jeżeli są one
sprzeczne z prawem i wyznaczyć 30 dniowy termin do
usunięcia sprzeczności. Po bezskutecznym upływie
zakreślonego terminu odpowiednio Rada Gminy, uchyla
uchwałę Zebrania Wiejskiego a Wójt uchwałę Rady
Sołeckiej.
§ 52. Jeżeli Zebranie Wiejskie lub Rada Sołecka nie
doprowadzi zawieszonej uchwały do stanu zgodnego
z prawem w terminie, określonym w § 51, odpowiednio
Wójt Gminy uchyla uchwałę Rady Sołeckiej, a Rada
Gminy uchwałę Zebrania Wiejskiego.

§ 57. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa
prowadzi Urząd Gminy.
§ 58.1. Za prawidłową gospodarkę finansową
odpowiada Sołtys i wspomagająca go Rada Sołecka.
2. Brak akceptacji dla sprawozdania finansoworzeczowego za rok poprzedni jest równoznaczny
z wnioskiem o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Głosowanie nad odwołaniem przeprowadza się na tym
samym zebraniu wiejskim. Do odwołania stosuje się
przepisy § 8 i § 9.

Rozdział VII
Postanowienia dotyczące mienia Komunalnego
i gospodarki finansowej Sołectwa
§ 53. Sołectwo prowadzi
w ramach budżetu gminy.
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gospodarkę finansową

§ 54. Sołectwo zabezpiecza, zarządza i korzysta
z mienia komunalnego przekazanego sołectwu oraz
rozporządza dochodami z tego tytułu.
12
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UCHWAŁA Nr IX/67/2011
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie zmiany statutu sołectwa Bągart.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1,
art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 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, z 2011 r., Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), § 2 Statutu
Sołectwa Bągart stanowiącego załącznik do Uchwały
nr VI/42/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia
25.04.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa
Bągart (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r.,
Nr 129 poz. 1824), uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Sołectwa Bągart stanowiącym
załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/42/2003 Rady Gminy
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Płużnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. § 2 otrzymuje
następujące brzmienie:
„§ 2. Sołectwo Bągart tworzy wieś Bągart.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Karwan
13
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UCHWAŁA Nr IX/68/2011
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie podziału sołectwa Ostrowo i utworzenia sołectwa Orłowo i nadania statutu sołectwa Orłowo.
Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 18 ust. 1, art. 35
ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 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, z 2011 r., Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), § 2 ust. 1 Statutu
Gminy Płużnica stanowiącego załącznik do Uchwały
nr VIII/66/03 Rady Gminy Płużnica z dnia
04.09.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Płużnica
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego
z 2003 r., Nr 145 poz. 1960, Dz.Urz.Woj.KujawskoPomorskiego z 2005 Nr 84, poz. 1588,
Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego z 2007 r. Nr 152,
poz. 2733), uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Na wniosek mieszkańców wsi Orłowo oraz
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy
Płużnica tworzy się sołectwo Orłowo, powstałe
z podziału sołectwa Ostrowo.
2. Obszar sołectwa Orłowo wydziela się
z o obszaru sołectwa Ostrowo. Granice terytorium
sołectwa Orłowo stanowią granice miejscowości
Orłowo obręb geodezyjny Ostrowo.
3. Nadaje się sołectwu Orłowo statut w brzmieniu,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Karwan
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Załącznik
do uchwały nr IX/68/2011
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 września 2011 r.
Rozdział I
Postanowienie ogólne

Rozdział III
Kompetencje i zadania organów sołectwa

§ 1. Sołectwo Orłowo działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm/,
2) Statutu Gminy Płużnica,
3) uchwał Rady Gminy Płużnica,
4) niniejszego statutu

§ 12.1. Zebranie
Wiejskie
jest
organem
uchwałodawczym w sołectwie.
2. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy sołectwa.

§ 2. Sołectwo Orłowo tworzy wieś Orłowo.
Rozdział II
Organy sołectwa
§ 3.1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys.
2. Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 4. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa cztery
lata i liczy się od dnia wyboru.
§ 5. Rada Sołecka i Sołtys mogą być odwołani
przed upływem kadencji przez Zebranie Wiejskie, jeżeli
nie wykonują swoich obowiązków, naruszają
postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwały Zebrania
Wiejskiego.
§ 6. Jeżeli w trakcie 4 letniej kadencji
przeprowadzono wybory Sołtysa, wybory do Rady
Sołeckiej lub wybrano Radę Sołecką w nowym składzie
mandaty wygasają z upływem 4 letniej kadencji
w czasie której dokonano tych wyborów.
§ 7. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno
poprzedzić wysłuchanie zainteresowanego.
§ 8. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów (50% + 1 ważnie
oddanych głosów).
§ 9. Przy odwołaniu przepisy § 37, § 41 stosuje się
odpowiednio.
§ 10. Rada
Gminy
Płużnica
zarządza
przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady
Sołeckiej lub Sołtysa w przypadku odwołania, złożenia
rezygnacji, śmierci lub utraty prawa do wybieralności.
Na najbliższej Sesji, Rada Gminy wyznacza termin
zebrania wyborczego.
§ 11. Do wyborów uzupełniających przepisy
rozdziału IV i V niniejszego statutu stosuje się
odpowiednio.

§ 13. Do
wyłącznej
właściwości
Zebrania
Wiejskiego należy:
1) ustalenie sposobu zarządzania i korzystania z mienia
komunalnego będącego w posiadaniu sołectwa;
2) uchwalenie rocznego planu finansowo-rzeczowego
sołectwa oraz programu działania;
3) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) powoływanie doraźnych komisji;
5) rozstrzyganie zaistniałych w sołectwie konfliktów;
6) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Sołtysa i Rady
Sołeckiej;
7) kontrola Sołtysa i Rady Sołeckiej z wykonywania
przez nich obowiązków;
8) rozpatrywanie sprawozdania z wykonywania planu
finansowo-rzeczowego sołectwa;
9) organizowanie samopomocy wśród mieszkańców
sołectwa;
10) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca
zamieszkania w szczególności poprzez inicjowanie
prac społecznych;
11) inicjowanie akcji i konkursów mających na celu
poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi;
12) organizowanie
mieszkańców
do
ochrony
przeciwpożarowej;
13) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu
zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego
oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci
i młodzieży;
14) organizowanie różnych form opieki społecznej
poprzez pomoc sąsiedzką dla mieszkańców
niepełnosprawnych,
starszych
i
samotnych,
dotkniętych
klęskami
żywiołowymi
lub
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
15) dbałość o właściwe funkcjonowanie i utrzymanie
w należytym stanie obiektów i urządzeń
o charakterze publicznym w szczególności dróg,
chodników, przystanków autobusowych, sieci
oświetleniowych.
§ 14.1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez
Sołtysa lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 10 mieszkańców uprawnionych do
udziału w zebraniu;
2) Rady Sołeckiej;
3) organów gminy;
4) radnego reprezentującego okręg wyborczy, do
którego należy sołectwo.
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2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb,
nie rzadziej niż dwa razy w roku w celu wykonania
zadań określonych w § 13 pkt 2 i 6.
3. Zebranie
Wiejskie
na
wniosek
osób
wymienionych w ust. 1 odbywa się najpóźniej w ciągu
7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. O Zebraniu Wiejskim mieszkańcy sołectwa są
powiadamiani co najmniej 3 dni przed jego terminem
w sposób zwyczajowo przyjęty (kurendą) oraz poprzez
wywieszenie zawiadomień w miejscach publicznych.
5. Zawiadomienie powinno zawierać:
1) informację na czyj wniosek zebranie jest
organizowane;
2) datę, godzinę i miejsce zebrania;
3) proponowany porządek obrad.
§ 15. Dla ważności Zebrania Wiejskiego, innego niż
wyborcze, wymagana jest frekwencja co najmniej
10 osób będących stałymi mieszkańcami sołectwa
uprawnionymi do głosowania.
§ 16.1. Uchwały Zebrania Wiejskiego, za wyjątkiem
§ 13 pkt 3, zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym (liczba głosów „za” jest większa
od liczby głosów „przeciw”).
2. Zebranie Wiejskie w sprawach należących do
jego właściwości rozstrzyga w formie uchwał.
§ 17. Zebranie Wiejskie z zastrzeżeniem § 23 ust. 2
pkt 4 i § 30 prowadzi Sołtys.
§ 18.1. W głosowaniu biorą udział jedynie stali
mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.
2. Wyniki głosowania
ogłasza prowadzący
Zebranie Wiejskie.
§ 19. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział radni
oraz Wójt dla referowania spraw i udzielania wyjaśnień.
Poza nimi w zebraniu może brać udział wyznaczony
przez Wójta opiekun sołectwa oraz przedstawiciele
instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy
stanowiące przedmiot zebrania.
§ 20.1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się
protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie
w którym terminie zebranie się odbyło;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu
i stwierdzenie prawomocności zebrania;
3) stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniego
zebrania;
4) zatwierdzenie porządku zebrania;
5) przebieg zebrania, zgłoszone i uchwalone wnioski;
6) podjęte uchwały;
7) podpis prowadzącego zebranie i protokólanta.
2. Numerację protokółów prowadzi się dla każdego
roku oddzielnie (numer protokółu / rok).
§ 21. Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawo wglądu
do protokółu i robienia notatek i odpisów.
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§ 22.1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Do zadań Sołtysa należy:
1) realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego;
2) realizacja
zadań
z
zakresu
administracji
samorządowej, zgodnie z uchwałami Rady Gminy
Płużnica;
3) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
4) zwoływanie Zebrań Wiejskich, przewodniczenie ich
obradom, jeżeli Zebranie Wiejskie nie postanowi
inaczej;
5) realizacja
zadań
publicznych
wynikających
z obowiązujących przepisów prawa;
6) gospodarowanie
mieniem
komunalnym
przekazanym sołectwu;
7) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania
Wiejskiego;
8) przygotowywanie
projektu
rocznego
planu
finansowo-rzeczowego sołectwa;
9) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu
finansowo- rzeczowego oraz działalności Sołtysa.
3. W realizacji zadań określonych w ust. 2
pkt 1, 4, 6, 7, 8 Sołtysa wspomaga i współdziała z nim
Rada Sołecka.
§ 23. Rada Sołecka w przypadku niemożności
wykonywania obowiązków przez Sołtysa, funkcję tą na
czas określony, nie dłuższy niż trzy miesiące, powierza
członkowi Rady Sołeckiej. O decyzji tej Rada Sołecka
powiadamia niezwłocznie Wójta Gminy.
§ 24.1. Rada składa się od 3 do 5 członków. Liczbę
członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie
w drodze uchwały.
2. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
§ 25. Rada Sołecka realizuje następujące zadania:
1) wspomaga Sołtysa w wykonywaniu uchwał
Zebrania Wiejskiego;
2) wspomaga Sołtysa w realizacji jego zadań
statutowych;
3) współdziała z Sołtysem w przygotowaniu uchwał
Zebrania Wiejskiego;
4) wspomaga Sołtysa w gospodarowaniu mieniem
komunalnym przekazanym sołectwu;
5) współdziała z Sołtysem w przygotowaniu projektu
rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa;
6) opiniuje sprawozdanie z wykonania planu rzeczowofinansowego;
7) inicjuje zadania społeczno-użyteczne dla sołectwa
i jego mieszkańców;
8) sporządza sprawozdanie ze swojej działalności
§ 26. Rada Sołecka działa w oparciu o roczny plan
pracy.
§ 27.1. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym, przy
obecności co najmniej połowy składu Rady.
2. Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządza się
protokół do którego stosuje się § 21.
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§ 28. Sołtys zobowiązany jest powiadomić radnego
reprezentującego okręg wyborczy do którego należy
sołectwo o terminie posiedzenia Rady Sołeckiej oraz
Zebrania Wiejskiego.
Rozdział IV
Wybory do organów sołectwa – przepisy ogólne
§ 29. Wybory Rady Sołeckiej i Sołtysa oraz wybory
uzupełniające zarządza Rada Gminy Płużnica w formie
uchwały, określając miejsce, dzień, godzinę Zebrania
Wiejskiego, zwanego dalej „Zebraniem Wyborczym”
oraz wyznacza Przewodniczącego zebrania spośród
radnych Rady Gminy.
§ 30. Uchwałę, o której mowa w § 30 podaje się do
publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa nie
później niż na 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania
Wyborczego.
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§ 39. Jeżeli liczba zebranych w terminie, o którym
mowa w § 39, nie pozwala na przeprowadzenie
wyborów, radny wyznaczony do prowadzenia Zebrania
Wyborczego zamyka je i powiadamia niezwłocznie
Przewodniczącego Rady Gminy Płużnica.
§ 40. Protesty
dotyczące
przeprowadzonych
wyborów składać należy w terminie 7 dni od daty ich
przeprowadzenia.
Protest
składa
się
do
Przewodniczącego Rady Gminy. Rada Gminy
rozpatruje protest nie później niż w ciągu 30 dni od dnia
wpływu protestu. W przypadku uwzględnienia protestu
Rada Gminy podejmuje uchwałę o unieważnieniu
wyborów w całości lub w części oraz zarządza
przeprowadzenie nowych wyborów w zakresie objętym
unieważnieniem.
Rozdział V
Głosowanie

§ 31. Członkowie Rady Sołeckiej oraz Sołtys
wybierani są w głosowaniu tajnym w oddzielnie
przeprowadzonych
głosowaniach,
spośród
nieograniczonej liczby kandydatów spełniających
warunki określone w § 34.

§ 41. Głosowanie
przeprowadza
Komisja
Skrutacyjna wyłoniona przez Zebranie Wyborcze
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
spośród uczestników. Komisja Skrutacyjna składa się
od 2 do 3 osób.

§ 32. Głosowanie na członków Rady Sołeckiej
i Sołtysa odbywa się na kartach do głosowania, których
wzór określa Rada Gminy Płużnica.

§ 42. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może
kandydować w przeprowadzonych wyborach i musi
wyrazić zgodę na pracę w komisji.

§ 33. Kandydować do organów wykonawczych
sołectwa może osoba zamieszkała w sołectwie,
posiadająca czynne prawo wyborcze.

§ 43. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) uzupełnienie kart do głosowania o alfabetyczny
wykaz kandydatów;
3) rozdanie kart do głosowania;
4) obliczenie wyników wyborów;
5) sporządzenie protokołów z przeprowadzonych
głosowań i ogłoszenie wyników wyborów.

§ 34. Kandydatów zgłasza się na Zebraniu
Wyborczym w imieniu własnym lub grupy
mieszkańców.
§ 35. Kandydat na członka Rady Sołeckiej lub na
Sołtysa musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
§ 36. Dla dokonania ważnego wyboru Rady
Sołeckiej i Sołtysa wymagana jest obecność 1/10
stałych mieszkańców sołectwa, mających czynne prawo
wyborcze. Obecność potwierdza się na liście obecności
na Zebraniu Wyborczym z zastrzeżeniem § 38.
§ 37. Jeżeli w wyznaczonym terminie w miejscu
Zebrania Wyborczego nie uzyskano frekwencji, o której
mowa w § 37, wybory przeprowadza się w II terminie,
po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny Zebrania
Wyborczego.
§ 38. Wybory przeprowadza się w II terminie, jeżeli
dla sołectw, gdzie dla ważności Zebrania Wyborczego
wymóg obecności 1/10 stałych mieszkańców sołectwa,
mających czynne prawo wyborcze stanowi mniej niż
10 osób, to wymagana jest obecność co najmniej
6 osób.

§ 44. Za wybranego na członka Rady Sołeckiej
i Sołtysa uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali
największą liczbę ważnie oddanych głosów.
§ 45. Jeżeli kandydaci, o których mowa w § 45,
uzyskali równą liczbę głosów, Przewodniczący
Zebrania Wyborczego zarządza ponownie głosowanie.
§ 46. Jeżeli głosowanie, o którym mowa w § 46, nie
przyniesie rozstrzygnięcia, przewodniczący Zebrania
Wyborczego zarządza głosowanie ostateczne.
§ 47. Jeżeli głosowanie ostateczne nie doprowadzi
do wyboru Sołtysa lub pełnego składu Rady Sołeckiej,
Przewodniczący Zebrania Wyborczego zamyka je
i niezwłocznie powiadamia Przewodniczącego Rady
Gminy Płużnica o konieczności przeprowadzenia
wyborów Sołtysa lub wyborów uzupełniających do
Rady Sołeckiej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 232

– 13170 –

§ 55. Dochody sołectwa stanowią:
1) udziały w budżecie gminy stanowiące procentowy
odpis od wpływów z tytułu podatku rolnego
z sołectwa, (wysokość należnego odpisu określa
każdorazowo uchwała budżetowa);
2) przychody własne sołectwa pochodzące z najmu
lokali i dzierżawy gruntów znajdujących się
w dyspozycji sołectwa;
3) przychody pochodzące z tytułu organizacji imprez,
konkursów oraz posiadanego mienia;
4) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.

Rozdział VI
Nadzór nad działalnością organów sołectwa
§ 48. Bezpośredni nadzór nad Sołtysem i Radą
Sołecką sprawuje Zebranie Wiejskie.
§ 49. Wójt może zawiesić w czynnościach Sołtysa
w przypadku naruszania przez niego przepisów prawa,
niewykonywania
obowiązków
statutowych
lub
dopuszczenia się czynów dyskwalifikujących go
w opinii środowiska, do czasu rozpatrzenia sprawy
przez Zebranie Wiejskie.
§ 50. Podjęte przez Zebranie Wiejskie i Radę
Sołecką uchwały należy przekazać Wójtowi Gminy
w ciągu 10 dni od dnia ich podjęcia wraz z protokółem
i listą obecności.

§ 56. Środki finansowe sołectwa mogą być
przeznaczone na:
1) remont i utrzymanie dróg gminnych oraz chodników
wiejskich;
2) bieżące utrzymanie, remont i konserwację mienia
komunalnego
przekazanego
sołectwu
do
użytkowania;
3) wydatki bieżące związane z działalnością organów
sołectwa;
4) zaspokajanie
potrzeb
kulturalno-oświatowych
i sportowych mieszkańców sołectwa;
5) utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa;
6) dofinansowanie inwestycji gminnych.

§ 51. Wójt Gminy może zawiesić wykonanie uchwał
Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej, jeżeli są one
sprzeczne z prawem i wyznaczyć 30 dniowy termin do
usunięcia sprzeczności. Po bezskutecznym upływie
zakreślonego terminu odpowiednio Rada Gminy, uchyla
uchwałę Zebrania Wiejskiego a Wójt uchwałę Rady
Sołeckiej.
§ 52. Jeżeli Zebranie Wiejskie lub Rada Sołecka nie
doprowadzi zawieszonej uchwały do stanu zgodnego
z prawem w terminie, określonym w § 51, odpowiednio
Wójt Gminy uchyla uchwałę Rady Sołeckiej, a Rada
Gminy uchwałę Zebrania Wiejskiego.

§ 57. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa
prowadzi Urząd Gminy.
§ 58.1. Za prawidłową gospodarkę finansową
odpowiada Sołtys i wspomagająca go Rada Sołecka.
2. Brak akceptacji dla sprawozdania finansoworzeczowego za rok poprzedni jest równoznaczny
z wnioskiem o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Głosowanie nad odwołaniem przeprowadza się na tym
samym zebraniu wiejskim. Do odwołania stosuje się
przepisy § 8 i § 9.

Rozdział VII
Postanowienia dotyczące mienia Komunalnego
i gospodarki finansowej Sołectwa
§ 53. Sołectwo prowadzi
w ramach budżetu gminy.
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gospodarkę finansową

§ 54. Sołectwo zabezpiecza, zarządza i korzysta
z mienia komunalnego przekazanego sołectwu oraz
rozporządza dochodami z tego tytułu.
14
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UCHWAŁA Nr X/69/2011
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie zmiany statutu sołectwa Ostrowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1,
art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 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, z 2011 r., Nr 21,
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777),
§ 2 Statutu Sołectwa Ostrowo stanowiącego załącznik
do Uchwały nr VI/50/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia
25.04.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa
Ostrowo
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego
z 2003 r., Nr 129 poz. 1829), uchwala się, co następuje:
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§ 1. W statucie Sołectwa Ostrowo stanowiącym
załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/50/2003 Rady Gminy
Płużnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. § 2 otrzymuje
następujące brzmienie:
„§ 2. Sołectwo Ostrowo tworzy wieś Ostrowo.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Karwan
15
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UCHWAŁA Nr IX/75/2011
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie zmiany statutu Gminy Płużnica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust.1 i 2
ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm: Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U.
2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Dz.U.
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U.
z 2006 r. Nr 17, poz. 128: Nr 181, poz. 1337; Dz.U.
z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223,
poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28
poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; Dz.U.
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777) uchwala się, co następuje:
§ 1. W
Uchwale
Rady
Gminy
Płużnica
Nr VIII/66/03 z dnia 4 września 2003 r. w sprawie
Statutu Gminy Płużnica (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 145, poz. 1960, z 2005 r. Nr 84, poz. 1588 oraz
z 2007 r. Nr152, poz.2733) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Gmina Płużnica jest wspólnotą samorządową
osób mających miejsce zamieszkania na obszarze
określonym jej granicami administracyjnymi.
2. Granice administracyjne Gminy, określone są na
mapie stanowiącej załącznik Nr 5 do Statutu.
3. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość
Płużnica.
4. Gmina posiada herb określony uchwałą
nr XXV159/09 według następującego opisu
„W tarczy herbowej (wzór hiszpańskiej II)

obwiedzionej czarną linią, widnieje złoty korpus
płużny z wystającą częścią grządzieli”
5. Gmina posiada osobowość prawną.
6.
Gmina
wykonuje
swoje
zadania
za
pośrednictwem swoich organów:
1) Rady Gminy,
2) Wójta Gminy.
2) w § 4 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:
„1. Rada obraduje na Sesjach w terminach,
o których Przewodniczący powiadamia pisemnie
radnych, co najmniej na 7 dni przed terminem
posiedzenia wskazując miejsce, dzień i godzinę
posiedzenia oraz porządek obrad. Możliwe jest
również
powiadamianie
radnych
drogą
elektroniczną, o ile radni wyrażą wolę takiego
przekazywania materiałów sesyjnych.”
„3. Zawiadomienie o sesji podaje się do wiadomości
publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty przez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
sołectwach na tablicach ogłoszeń oraz na stronie
internetowej Urzędu”
3) w § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sesja może składać się z jednego lub kilku
posiedzeń. Na wniosek Wójta, radnych, Rada może
postanowić o przerwaniu Sesji i kontynuowaniu
obrad w innym terminie. Może to mieć miejsce
w przypadku niemożności rozpatrzenia na jednym
posiedzeniu całości spraw objętych porządkiem
obrad, potrzeby uzupełnienia materiałów, dużej
ilości dyskutantów lub innych nieprzewidzianych
przeszkód uniemożliwiających Radzie właściwe
obradowanie, bądź rozstrzygnięcie objętych
porządkiem spraw. Terminy dalszych posiedzeń
ramach jednej Sesji ustala przewodniczący obrad
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i zawiadamia ustnie na posiedzeniu. Radnych
nieobecnych powiadamia pisemnie lub drogą
elektroniczną”.
4) w § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczący wyznacza spośród radnych,
osobę pełniącą funkcję sekretarza obrad. Sekretarz
obrad, nadzoruje prowadzenie protokołu sesji,
odczytuje
projekty
uchwał,
pomaga
przewodniczącemu w liczeniu głosów.”
5) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. W sesji uczestniczy Wójt, Zastępca Wójta
Gminy lub Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy,
kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
sołtysi oraz pracownicy wyznaczeni przez Wójta
do referowania spraw i udzielania wyjaśnień”.
6) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11.1 Porządek Sesji powinien zawierać
„interpelacje”, „zapytania” oraz „wolne wnioski”
2. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu
dla wspólnoty samorządowej. Wnosi się ją do Wójta
Gminy w formie ustnej na sesji.
3. Zapytanie dotyczy spraw o mniejszym znaczeniu,
związanych z bieżącymi problemami Gminy. Wnosi
się je na sesji a odpowiedzi na zapytanie może
udzielić Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy,
Skarbnik Gminy, Kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych lub inni pracownicy, upoważnieni
przez Wójta.
4. Przez wolne wnioski należy rozumieć
spostrzeżenie,
uwagi,
propozycje,
pomysły
dotyczące funkcjonowania Gminy.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielane
są ustnie na sesji. W przypadku niemożliwości

7)

8)
9)
10)

Poz. 2139,2140

udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, odpowiedź
na interpelacje i zapytanie, może być udzielona na
piśmie w terminie 14 dni. Przesyła się ją na adres
radnego lub drogą elektroniczną a kopię składa się
w biurze Rady.”
§ 52 otrzymuje brzmienie:
„§ 52.1 Rada przyznaje szczególnie zasłużonym dla
Gminy tytuł „Honorowego Obywatelstwa Gminy
Płużnica”
2. Regulamin przyznawania tytułu „Honorowego
Obywatelstwa Gminy Płużnica stanowi załącznik
nr 4 do statutu.”
dodaje się załącznik Nr 5 do statutu o treści jak
załącznik do niniejszej uchwały.
załącznik Nr 1 do statutu otrzymuje brzmienie jak
załącznik 1 do niniejszej uchwały.
załącznik nr 2 do statutu otrzymuje brzmienie jak
załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Karwan
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO we WŁOCŁAWKU
z dnia 3 października 2011 r.
o zmianie w składzie rady miasta na prawach powiatu

7

Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.
z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172),
podaję do publicznej wiadomości poniższe informacje
o zmianach w składzie Rady Miasta Włocławek:

mandatu wstąpił kandydat z tej samej listy Jerzy
Rosiński, który po zrzeczeniu się pierwszeństwa przy
obsadzaniu mandatu radnego przez Pana Janusza
Stanisława Ziółkowskiego w wyborach otrzymał
kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa
wybieralności.

1. Uchwałą nr XII/157/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Rada Miasta Włocławek stwierdziła wygaśnięcie
mandatu radnego Piotra Mokrego w okręgu wyborczym
nr 2 z listy nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
wskutek zrzeczenia się mandatu. Natomiast Uchwałą
nr XIII/158/11 z dnia 26 września 2011 r. Rada Miasta
Włocławek stwierdziła, że w miejsce wygasłego

Komisarz Wyborczy
Jolanta Górska
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POROZUMIENIE
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia
Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zawarto porozumienie
pomiędzy: Gminą-Miastem Grudziądz reprezentowaną
przez Pana Przemysława Ślusarskiego - Wiceprezydenta
Grudziądza a Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński
reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Chodubskiego Burmistrza Radzynia Chełmińskiego.
§ 1.1. Gmina-Miasto Grudziądz zapewnia objęcie
doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych
w szkole lub placówce prowadzonej przez Miasto
i Gminę Radzyń Chełmiński.
2. Doradcy, których wykaz określa załącznik nr 1
sprawują opiekę metodyczną w stosunku do nauczycieli
wykazanych w załączniku nr 2 niniejszego
Porozumienia.
3. Do zadań doradcy sprawującego opiekę należy
między innymi:
- udzielanie porady metodycznej,
- wspomaganie nauczycieli w podejmowaniu działań
innowacyjnych,
- opiniowanie pracy nauczyciela,
- udzielanie pomocy w planowaniu rozwoju
zawodowego nauczyciela, w tym szczególnie
nauczycieli stażystów i kontraktowych,
- organizowanie
konferencji
przedmiotowometodycznych, kursów doskonalących, projektów
edukacyjnych, seminariów,
- opracowanie materiałów dydaktycznych dla potrzeb
nauczycieli,
- organizowanie
i
prowadzenie
doskonalenia
nauczycieli,
- przeprowadzenie
WDN
–
szkolenia
rady
pedagogicznej nieodpłatnie jeden raz w roku
szkolnym, w każdej szkole,
- planowanie, organizowanie i badanie efektów
kształcenia.
§ 2. Zmiana ilości nauczycieli objętych opieką
metodyczną w okresie obowiązywania porozumienia
wymaga aneksu do niniejszego porozumienia.
§ 3. Za
sprawy
organizacyjne
związane
z funkcjonowaniem Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa
Zawodowego Nauczycieli odpowiedzialny jest Dyrektor
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu Pan
Jerzy Kulwicki.

§ 4.1. Porozumienie zawiera się na okres od
1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku.
2. Odpłatność za objęcie rocznym doradztwem
jednego nauczyciela wynosi 50 zł (słownie:
pięćdziesiątzłotych).
3. Roczna łączna należność za usługę wynosi
2.100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych)
(42 nauczycieli x 50 zł).
4. Połowę należności w kwocie 1050 zł (słownie:
jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić do
31 marca 2012 roku, natomiast następną kwotę do
31 sierpnia 2012 roku na rzecz Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Grudziądzu, ul. Legionów 2 na konto
szkoły – PKO BP SA Oddział Grudziądz 14 1020 5040
0000 6102 0085 6567.
§ 5. Porozumienie niniejsze sporządzone zostało
w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla
każdej strony.
§ 6. Zmiany do Porozumienia wprowadzone będą
pisemnie w formie aneksu.
z upoważnienia
Prezydenta Grudziądza
Wiceprezydent Grudziądza
Przemysław Ślusarski

Burmistrz
Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
Krzysztof Chodubski
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OGŁOSZENIE Nr 2/10
STAROSTY MOGILEŃSKIEGO
z dnia 3 grudnia 2010 r.
w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
Szczeglin, Stawiska, Strzelce, Szydłówko, Targownica,
Wasielewko, Wylatowo, Żabienko, Żabno, w celu
zapoznania się z danymi ewidencyjnymi ujawnionymi
w projekcie operatu oraz wniesienia uwag i zastrzeżeń.
Po okresie wyłożenia projekt operatu opisowokartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów
i budynków.

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dania
17.05.1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287)
ogłaszam,
że w okresie od 04.10.2010 r. do 22.10.2010 r.
w Starostwie Powiatowym w Mogilnie przy
ul. Narutowicza 1, był wyłożony do publicznego
wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego
modernizacji ewidencji gruntów, założenia ewidencji
budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych:
Białotul, Bystrzyca, Chabsko, Czarnotul, Dąbrówka,
Gozdanin, Kamionek, Kątno, Krzyżownica, Łosośniki,
Olsza,
Płaczkówko,
Skrzeszewo,
Świerkówiec,

Starosta Mogileński
Tomasz Barczak
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SPRAWOZDANIE Nr OOP.5511.1.2011
STAROSTY WŁOCŁAWSKI
z dnia 25 stycznia 2011 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu
Włocławskiego za 2010 rok
W celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty
Włocławskiego w zakresie zwierzchnictwa nad
miejskimi i powiatowymi służbami, inspekcjami
i strażami oraz zadań określonych w ustawach z zakresu
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.), Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu
Włocławskiego, zwana dalej Komisją, w pełnym
zakresie wykonała zamierzenia Planu Pracy Komisji na
2010 r.

Komisja pracowała w składzie:
1) Andrzej Pałucki – Prezydent Miasta Włocławek –
Przewodniczący Komisji;
2) Jan Ambrożewicz - Starosta Włocławski –
Przewodniczący Komisji;
3) Janusz Dębczyński - Radny delegowany przez Radę
Miasta we Włocławku;
4) Andrzej Kazimierczak - Radny delegowany przez
Radę Miasta we Włocławku;
5) Zdzisław Krzyżanowski - Radny delegowany przez
Radę Powiatu we Włocławku;
6) Andrzej Spychalski - Radny delegowany przez Radę
Powiatu we Włocławku;
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7) Janusz Majerski – powołany przez Prezydenta
Miasta Włocławek;
8) Janusz Małasiak – powołany przez Prezydenta
Miasta Włocławek;
9) Zdzisław Koziński – powołany przez Prezydenta
Miasta Włocławek;
10) Piotr Chrzanowski – powołany przez Starostę
Włocławskiego;
11) Władysław Wojciech Borkowski – powołany przez
Starostę Włocławskiego;
12) Adam Ciesielski – powołany przez Starostę
Włocławskiego;
13) Mirosław Wiśniewski - Komendant Miejski Policji
we Włocławku;
14) Radosław Jędrzejczak – delegowany przez
Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku;
15) Teresa Wende - Prokurator wskazany przez
Prokuratora Okręgowego we Włocławku;
Ponadto w pracach Komisji uczestniczyli:
1) Grzegorz Świątkowski – Komendant Miejski PSP
we Włocławku;
2) Emilia Politowska – Pisarek – Powiatowy Inspektor
Sanitarny we Włocławku;
3) Maciej Bachurski – Powiatowy Lekarz Weterynarii
we Włocławku;
Komisja zrealizowała zaplanowaną na 2010 rok
tematykę na dwóch posiedzeniach: 15 marca
i 5 listopada 2010 r., nawiązującą do ustawowych zadań
Prezydenta i Starosty określonych w ustawie
o samorządzie powiatowym w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
W dniu 15 marca 2010 r. Komisja:
1) Przyjęła informacje Komendantów: Miejskiego
Policji i Straży Miejskiej we Włocławku o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego za
2009 rok. Dokonała oceny zagrożeń porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie
Włocławka i powiatu włocławskiego. Zapoznała się
z informacjami obydwu jednostek na temat realizacji
„Programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego dla
Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego.
Wystąpiła z wnioskami do:
a) Komendanta Miejskiego Policji – o nasilenie
działań w celu ścigania i eliminowania
narastających przestępstw internetowych;
b) Komendanta
Straży
Miejskiej
–
o zintensyfikowanie działań w egzekwowaniu
obowiązków obywateli znakowania swoich psów
i uiszczania stosownych opłat oraz preferowanie
przez strażników miejskich ekonomicznej formy
egzekwowania utrzymania odpowiedniego stanu
sanitarnego miasta – mandaty, wnioski do sądu
grodzkiego – jako najskuteczniejszych metod
oddziaływania.
Powyższe wnioski zostały zaakceptowane przez
Komendantów i przyjęte do realizacji.
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2) Przyjęła informację Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku o stanie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie
miasta i powiatu włocławskiego w 2009 roku,
pozytywnie zaopiniowała, na podstawie oceny
zagrożeń pożarowych terenów miasta i powiatu
włocławskiego, główne kierunki działania PSP
w roku 2010.
3) Przyjęła informację Powiatowego Inspektora
Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnoepidemiologicznego na terenie miasta i powiatu
włocławskiego w 2009 roku.
Komisja uznała za konieczne:
- systematyczne
kontrolowanie
stanu
higieny
w salonach fryzjerskich i solariach funkcjonujących
w mieście i powiecie włocławskim;
- nadzór nad dostosowaniem sterylizatorni i procesów
sterylizacji narzędzi w placówkach medycznych do
obowiązujących wymogów.
Wnioski zostały przyjęte przez Powiatowego
Inspektora Sanitarnego do realizacji.
4) Przyjęła
informację
Powiatowego
Lekarza
Weterynarii Komisja o stanie bezpieczeństwa
sanitarno-weterynaryjnego na terenie miasta
i powiatu włocławskiego w 2009 roku.
W dniu 5 listopada 2010 r. Komisja:
1) Dokonała oceny zagrożenia porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta
i powiatu włocławskiego w I półroczu 2010 roku na
podstawie przedstawionych informacji przez –
Komendantów Policji, Straży Miejskiej i PSP oraz
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Powiatowego
Lekarza Weterynarii. Informacje zostały pozytywnie
zaopiniowane i przyjęte przez członków Komisji.
2) Dokonała analizy i pozytywnie zaopiniowała
planowane zabezpieczenie środków finansowych na
realizację zadań kompetencyjnych z zakresu
bezpieczeństwa i porządku publicznego przez
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony
Ludności i Spraw Obronnych oraz Straż Miejską
w budżecie Miasta Włocławek na 2011 rok.
3) Dokonała analizy i pozytywnie zaopiniowała
planowane zabezpieczenie środków finansowych
w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2011 rok na
realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa
i porządku publicznego.
4) Podsumowała pracę Komisji w 2010 roku w świetle
opracowanego „Sprawozdania z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta
Włocławek na prawach powiatu i Powiatu
Włocławskiego za 2010 r.”. Dokonała uzgodnienia
treści sprawozdania.
5) Przyjęła „Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach
powiatu i Powiatu Włocławskiego na 2011 rok„.
Komisja opiniując pracę Policji, Straży Miejskiej,
służb, inspekcji i straży i dokonując systematycznej
oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli na terenie Miasta Włocławek i Powiatu
Włocławskiego, wspomagała podejmowanie bieżących
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decyzji w powyższym zakresie przez Prezydenta Miasta
Włocławek i Starostę Włocławskiego.
Forma
funkcjonowania
Komisji
i
zakres
merytoryczny analizowanych i opiniowanych zagadnień
procentowały
zacieśnieniem
współpracy
i współdziałania pomiędzy służbami działającymi na
terenie miasta i powiatu włocławskiego.
Starosta
Kazimierz Kaca
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