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UCHWAŁA Nr III/11/10
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 1)), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Włocławku, Rada Gminy
Baruchowo uchwala, co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Baruchowo.

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo,
określone w regulaminie stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Komorek

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

1)

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/80/2003 r. Rady
Gminy Baruchowo z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Baruchowo oraz uchwała
Nr XXXIX/245/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia
12 sierpnia 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo.

zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2006
Nr 144, poz. 1042, z 2005 Nr 180, poz. 1495, z 2008 Nr 223,
poz. 1464, z 2009 Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753
oraz Nr 215, poz. 1664, z 2010 Nr 47, poz. 278.

Załącznik
do uchwały nr III/11/10
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 14 grudnia 2010 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
BARUCHOWO
§ 1.1. Odpady
komunalne
należy
zbierać
selektywnie w sposób pozwalający na uzyskanie
następujących frakcji odpadów:
1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety,
czasopisma, itp.);
2) odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło
bezbarwne i kolorowe;
3) tworzywa sztuczne i metale;
4) odpady niebezpieczne;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
6) odpady budowlano-remontowe;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
2. Odpady określone w ust. 1 pkt 4) należy
gromadzić poza urządzeniami do zbierania odpadów
komunalnych w sposób zabezpieczający je przed
bezpośrednim
oddziaływaniem
czynników
atmosferycznych. Przeterminowane leki należy w miarę
możliwości dostarczać do aptek, w których ustawiono
w tym celu specjalne pojemniki.
3. Odpady określone w ust. 1 pkt 5) i 6) należy
gromadzić poza urządzeniami do zbierania odpadów
komunalnych i usuwać w terminie ustalonym
z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
4. Odpady roślinne oraz pozostałe odpady
ulegające
biodegradacji
należy
zbierać
w przydomowych kompostowniach z zachowaniem
odpowiednich warunków sanitarnych i w sposób
niestwarzający uciążliwości dla otoczenia. W przypadku
braku takiej możliwości należy ustalić sposób ich
zbierania i odbierania z przedsiębiorcą, o którym mowa
w ust. 3. Odpady z niezaimpregnowanego drewna mogą
być
wykorzystywane
w
celach
opałowych
w przystosowanych do tego piecach.
5. Sposób postępowania z odpadami określonymi
w ust. 1 pkt 7) i 8) regulują odrębne przepisy.
6. Osobno należy zbierać odpady resztkowe,
z których niemożliwe jest wyodrębnienie żadnej
z frakcji wymienionych w ust. 1.
§ 2.1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest
do uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego. Usuwanie błota, śniegu i lodu
powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu,
natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie
w miarę występujących potrzeb.
2. W zakresie określonym w ust. 1 właściciel
nieruchomości zobowiązany jest do usuwania
z budynków i ich części oraz urządzeń infrastruktury
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technicznej sopli i nawisów śniegu mogących stwarzać
zagrożenie dla przechodniów, a także do oznakowania
w sposób widoczny miejsca ich usuwania.
§ 3.1. Mycie pojazdów samochodowych poza
myjniami może odbywać się pod warunkiem,
że powstające ścieki będą odprowadzane do zbiorników
bezodpływowych lub gromadzone
w sposób
umożliwiający ich usunięcie. Ścieki takie nie mogą być
bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych
lub do ziemi.
2. Drobne,
doraźne
naprawy
i
regulacje
samochodów poza warsztatami mogą odbywać się
wyłącznie pod warunkiem, że nie powodują powstania
nieczystości ciekłych. Zabrania się prowadzenia napraw
blacharsko-lakierniczych
poza
warsztatami
naprawczymi.
§ 4.1. Urządzeniami przewidzianymi do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości są
pojemniki i kontenery o pojemności od 0,1 do 10 m3.
Pojemniki służące do gromadzenia odpadów
komunalnych powinny być wykonane z tworzyw
sztucznych
lub
metalu
umożliwiających
ich
mechaniczne opróżnianie.
2. Właściciele
nieruchomości,
na
których
ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów jest niemożliwe lub utrudnione mogą,
w porozumieniu z przedsiębiorcą, o którym mowa w § 1
ust. 3, stosować worki do zbiórki wyselekcjonowanych
odpadów, przy zachowaniu właściwego oznakowania.
W
przypadku
wyjątkowego,
krótkotrwałego
zwiększenia ilości odpadów komunalnych dopuszcza
się zbieranie w workach także odpadów resztkowych.
3. Szczegółowe warunki rozmieszczenia urządzeń,
o których mowa w ust. 1 regulują odrębne przepisy.

Poz. 37

§ 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
utrzymania pojemników do zbierania odpadów
komunalnych w należytym stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym. W okresie letnim
pojemniki powinny być poddawane dezynfekcji po
każdym opróżnieniu.
§ 8. Właściciele nieruchomości oraz właściciele
domków letniskowych zobowiązani są do zawarcia
pisemnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.
§ 9. Nieczystości ciekłe należy odprowadzać do
kanalizacji
sanitarnej,
szczelnego
zbiornika
bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni
ścieków,
spełniających
wymagania
określone
odrębnymi przepisami.
§ 10.1. Pozbywanie się odpadów i nieczystości
ciekłych następuje z częstotliwością zapewniającą
właściwy stan sanitarny nieruchomości.
2. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach
bezodpływowych należy usuwać nie rzadziej niż raz na
kwartał, a osady ściekowe z przydomowych
oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją eksploatacji.
3. Wywóz
odpadów
komunalnych
posegregowanych i resztkowych odbywa się w terminie
ustalonym, z przedsiębiorcą, o którym mowa w § 1
ust. 3, nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu.
§ 11. Maksymalna ilość odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska
odpadów nie może wynosić:
- w 2010 r. więcej niż 75%,
- w 2013 r. więcej niż 50%,
- w 2020 r. więcej niż 35%
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

§ 5.1. Łączna pojemność urządzeń do selektywnej
zbiórki odpadów oraz przeznaczonych do zbierania
odpadów resztkowych nie może być mniejsza niż
20 litrów na każdego mieszkańca nieruchomości.
2. W przypadku nieruchomości, na których
prowadzona jest działalność gastronomiczna lub
spożywczy handel detaliczny, łączna pojemność
urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów oraz
przeznaczonych do zbierania odpadów resztkowych nie
może być mniejsza niż 25 litrów na każde 10 m2
powierzchni zajętej pod taką działalność.

§ 12.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe
zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń
wytworzonych przez te zwierzęta w miejscach
przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Zabrania się pozostawiania psów w miejscach
publicznych bez nadzoru i odpowiednich zabezpieczeń,
takich jak smycz i kaganiec. Zwolnienie psa ze smyczy
dopuszczalne jest tylko w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi, jeżeli osoba nadzorująca ma
możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad
jego zachowaniem.

§ 6.1. Urządzeniami przewidzianymi do zbierania
odpadów na drogach publicznych są kosze uliczne
o pojemności od 20 do 60 litrów oraz pojemniki do
selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 1,5 do
3,5 m3, wykonane z tworzyw sztucznych lub metalu.
2. Kosze uliczne oraz pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów ustawia się wzdłuż chodników oraz
w innych miejscach o wzmożonym ruchu pieszych
(parki, plaże itp.).
3. Zabrania się wrzucania do urządzeń, o których
mowa w ust. 1, odpadów komunalnych pochodzących
z gospodarstw domowych, a także z działalności
handlowej, produkcyjnej lub gastronomicznej.

§ 13.1. Na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej zabrania się utrzymywania zwierząt
gospodarskich w obrębie nieruchomości:
1) o zabudowie wielorodzinnej;
2) o zwartej zabudowie jednorodzinnej (domki
szeregowe, bliźniaki);
3) na których usytuowane są budynki użyteczności
publicznej i obsługi mieszkańców.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zwierząt
gospodarskich utrzymywanych w celach oświatowych,
rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i sportowych, pod
warunkiem, że nie jest to uciążliwe dla otoczenia.
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utrzymywania
gospodarskich

Poz. 37,38

1)
2)
3)
4)
5)
6)

budynki mieszkalne;
zabudowania gospodarcze;
zakłady przemysłowe;
zakłady użyteczności publicznej;
urzędy;
placówki handlowe i usługowe.
3. Deratyzacji gminnej oczyszczalni ścieków,
kanalizacji sanitarnej oraz składowiska odpadów
komunalnych dokonuje się cztery razy do roku,
w terminach: 1-15 stycznia, 1-15 kwietnia, 1-15 lipca
oraz 1-15 października.

§ 14.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
do przeprowadzania we własnym zakresie deratyzacji
nie rzadziej niż raz do roku, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Deratyzacja obejmuje wszystkie obiekty
państwowe, komunalne, spółdzielcze i prywatne,
w szczególności:

37
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UCHWAŁA Nr IV/14/10
RADY GMINY RADOMIN
z dnia 28 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radominie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 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, 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 i Nr 106, poz. 675),
art 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390
oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600), w związku z art. 13
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41,
poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 213, poz. 2081,
z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r.
Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111,z 2006 r. Nr 227,
poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504), uchwala się,
co następuje:

§ 1. W uchwale nr 156/XXXV/06 Rady Gminy
w Radominie z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie
nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej
w Radominie (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 63, poz. 1058)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Na czele biblioteki stoi Dyrektor, który
kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz
i jest za nią odpowiedzialny oraz wykonuje
uprawnienia zwierzchnika wobec podległych
pracowników. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt
Gminy.”;
2) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Szczegółową organizację wewnętrzną
biblioteki oraz zakres działania wypożyczalni,
czytelni i innych form pracy reguluje regulamin
organizacyjny biblioteki,
opracowany przez
Dyrektora.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radomin.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Wiwatowski

38
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UCHWAŁA Nr IV/13/10
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie
kultury i sztuki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157
poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,
Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania
jednorazowego stypendium za wyniki w nauce
i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Wieś Wielka.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXIV/225/08 Rady
Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 października
2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla
uczniów (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 148, poz. 2262
i z 2009 r. Nr 34, poz. 732).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Kruszyna

Załącznik
do uchwały nr IV/13/10
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 28 grudnia 2010 r.
REGULAMIN
przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki
w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury
i sztuki
§ 1.1. Stypendium
jest
jednorazowym
wyróżnieniem dla uczniów, którzy mogą poszczycić się
znaczącymi osiągnięciami, i ma na celu mobilizowanie
uczniów do rozwijania uzdolnień i zainteresowań
w dziedzinie nauki, kultury i sztuki.
2. Stypendium jest przyznawane uzdolnionym
uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla
których gmina Nowa Wieś Wielka jest organem
prowadzącym.
§ 2.1. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane
jest dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej
i gimnazjum.
2. Warunkiem
niezbędnym
do
otrzymania
stypendium jest spełnienie łącznie kryteriów:
1) uzyskania najwyższej liczby punktów podczas
egzaminu (na koniec szkoły podstawowej) lub
egzaminu gimnazjalnego oraz za świadectwa
szkolne z ostatnich trzech lat; sumę punktów oblicza
się dodając oceny z poszczególnych przedmiotów
w następujący sposób:
a) ocena celująca 6 pkt,
b) ocena bardzo dobra 5 pkt,
c) ocena dobra 4 pkt,
d) ocena dostateczna 3 pkt,
2) uzyskanie w okresie ostatnich trzech lat wzorowej
(6 pkt) lub bardzo dobrej (5 pkt) oceny
z zachowania.
3. Stypendium nie jest przyznawane absolwentom,
którzy na świadectwie końcowym mają ocenę
dopuszczającą.
4. Wysokość jednorazowego stypendium za wyniki
w nauce dla najlepszego absolwenta wynosi:
1) dla absolwenta szkoły podstawowej – 400 zł;
2) dla absolwenta gimnazjum – 600 zł.
§ 3.1. Stypendium za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie kultury i sztuki przyznaje się:
1) zwycięzcom i laureatom konkursów, zawodów
i olimpiad:
a) na szczeblu powiatowym (miejsca I-III),
b) na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym
i ogólnopolskim (miejsca I-VI);
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2) zwycięzcom konkursów przedmiotowych o tzw.
trójstopniowej organizacji na szczeblu powiatu
(miejsca I-III), województwa (miejsca dające tytuł
laureata), ogólnopolskim (za udział);
3) za osiągnięcie wysokiego wyniku o niewymiernym
charakterze,
niezwykle
rzadkie
dokonania,
wymagające szczególnego przygotowania ucznia.
2. Stypendium
za
szczególne
osiągnięcia
w dziedzinie kultury i sztuki może być przyznane
uczniowi, który na koniec semestru nie posiadał ocen
niższych niż dostateczne oraz posiadał z zachowania
ocenę dobrą.
3. Wysokość jednorazowego stypendium za
osiągnięcia wymienione w ust. 1 uzależniona jest od
rangi sukcesu i wynosi:
1) dla zwycięzcy i laureata indywidualnego:
a) na szczeblu powiatowym – do 150 zł,
b) na szczeblu wojewódzkim (zróżnicowanie od
miejsca I-VI) – do 300 zł,
c) na szczeblu makroregionalnym i ogólnopolskim
(zróżnicowanie od miejsca I-VI) – do 1000 zł,
d) na szczeblu międzynarodowym (za miejsca
w finale) – do 2000 zł;
2) dla zwycięzców i laureatów za osiągnięcia
zespołowe, stypendium zespołowe:
a) za wyniki o randze powiatowej – do 500 zł,
b) za wyniki o randze wojewódzkiej, w zależności
od miejsca I-VI – do 1000 zł,
c) za
wyniki o randze
makroregionalnej
i ogólnopolskiej, w zależności od miejsca I-VI –
do 2000 zł,
d) za wyniki o randze międzynarodowej,
w zależności od rangi, sukcesu, tj. udział
w finale, miejsca I-VI – do 3000 zł,
3) za osiągnięcia o niewymiernym charakterze
i niezwykle rzadkie dokonania – do 300 zł.
§ 4. Stypendia przyznaje Wójt Gminy z własnej
inicjatywy lub na wniosek:
1) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy
Nowa Wieś Wielka;
2) dyrektorów i kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej.
§ 5.1. Wnioski o przyznanie jednorazowego
stypendium winny zawierać:
1) dane osobowe kandydata, w tym imię i nazwisko,
datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz nazwę
szkoły, której kandydat jest uczniem;
2) dane dotyczące dotychczasowej działalności
i informacje o osiągnięciach, za które ma być
przyznane stypendium wraz z dokumentacją
potwierdzającą;
3) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie
danych osobowych oraz na podanie do publicznej
wiadomości faktu przyznania stypendium.
2. Osiągnięcia
muszą
być
potwierdzone
protokołem, dyplomem lub innym dokumentem
z konkursów, olimpiad, jednoznacznie określającym
osiągnięty wynik i rangę imprezy.
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3. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Nowa
Wieś Wielka w terminie do miesiąca po zdobyciu
wyników/osiągnięć.
4. Wnioski złożone po terminie, określonym
w ust. 3, nie będą podlegały rozpatrzeniu (liczy się data
wpływu do Urzędu Gminy).
§ 6.1. Wnioski będą rozpatrywane przez komisję
powołaną przez Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia
ich złożenia.
2. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół,
który wraz z wnioskiem przekazywany jest
niezwłocznie Wójtowi Gminy.
§ 7. Decyzja Wójta
stypendium jest ostateczna.

Gminy

o

przyznaniu

§ 8.1. Jednorazowe stypendium wraz z aktem
o jego przyznaniu, wręcza Wójt Gminy lub osoba przez
niego upoważniona w czasie sesji Rady Gminy lub
innych ważnych uroczystości gminnych.
2. Wzory aktów o przyznaniu stypendium stanowią
załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. O terminie wręczania aktów o przyznaniu
stypendium wnioskodawcę powiadamia się odrębnym
pismem.
4. Informację o przyznanych stypendiach podaje się
do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w BIP
i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 9.1. Wysokość
środków
finansowych
przeznaczonych na stypendia jest corocznie określana
w uchwale budżetowej w rozdziale 85415.
2. Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
na podstawie protokołu komisji ds. rozpatrzenia
wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium,
zatwierdzonego przez Wójta Gminy przygotowuje
dokumentację księgową niezbędną do wypłacenia
stypendium i dalszego rozliczenia uzyskanych przez
uczniów przychodów.
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UCHWAŁA Nr IV/15/10
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie jednorazowych stypendiów, nagród i wyróżnień przyznawanych w dziedzinie sportu zawodnikom
i trenerom za osiągnięcia wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 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, oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 31 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127,
poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Kruszyna

załącznik
do uchwały nr IV/15/10
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 28 grudnia 2010 r.

§ 1. W
ramach
planowanych
wydatków
budżetowych, corocznie w budżecie gminy Nowa Wieś
Wielka wydziela się środki finansowe na jednorazowe
stypendia, nagrody i wyróżnienia w dziedzinie sportu za
wysokie
osiągnięcia
we
współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym.

REGULAMIN
w sprawie jednorazowych stypendiów, nagród
i wyróżnień przyznawanych w dziedzinie sportu
zawodnikom i trenerom za osiągnięcia wysokich
wyników we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym.

§ 2. Zasady i tryb postępowania w sprawie
przyznawania jednorazowych stypendiów, nagród
i wyróżnień, a także ich wysokość określa „Regulamin
jednorazowych stypendiów, nagród i wyróżnień
przyznawanych w dziedzinie sportu”, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1. Szczególnymi formami uznania dla osiągnięć
sportowych zawodników z terenu gminy Nowa Wieś
Wielka są:
1) jednorazowe stypendia;
2) nagrody;
3) wyróżnienia.

§ 3. Wysokość
środków
finansowych
przeznaczanych w danym roku na jednorazowe
stypendia, nagrody i wyróżnienia będzie określana
w budżecie Gminy w zależności od możliwości
finansowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Wieś Wielka.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXI/217/04 Rady
Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla
zawodników zrzeszonych w klubach sportowych
działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
we
współzawodnictwie
międzynarodowym
lub
krajowym oraz w sprawie rodzajów wyróżnień
i wysokości nagród dla trenerów zasłużonych
w osiąganiu przez zawodników zrzeszonych w klubach
sportowych działających na terenie gminy Nowa Wieś
Wielka
wysokich
wyników
sportowych
we
współzawodnictwie
międzynarodowym
lub
krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich
przyznawania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 4,
poz. 61, zm. z 2008 r. Nr 65, poz. 1087).

§ 2.1. W celu wytypowania kandydatów do
jednorazowych stypendiów, nagród i wyróżnień Wójt
Gminy Nowa Wieś Wielka w drodze zarządzenia
powołuje Komisję ds. Nagród Sportowych, zwaną dalej
Komisją, oraz określa tryb jej działania.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) przedstawiciel merytorycznej Komisji Rady Gminy
Nowa Wieś Wielka;
2) sekretarz Gminy;
3) radca prawny zatrudniony w Urzędzie;
4) pracownik Urzędu na merytorycznym stanowisku
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 3.1. Komisja rozpatruje wnioski pod względem
formalno-merytorycznym.
2. Proponując
wysokość
jednorazowych
stypendiów, nagród i wyróżnień, Komisja kieruje się
możliwościami finansowymi oraz ilością złożonych
wniosków, z uwzględnieniem osiągnięć sportowych.
3. Komisja przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi
Gminy
listę
wytypowanych
kandydatów
do
poszczególnych
rodzajów
nagród
wraz
z uzasadnieniem.
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§ 4.1. Jednorazowe
stypendia,
nagrody
i wyróżnienia są wręczane uroczyście na sesji Rady
Gminy, spotkaniach lub uroczystościach gminnych.
2. Nagrody i wyróżnienia wręcza Wójt Gminy lub
upoważniona przez niego osoba.
§ 5.1. Stypendium jest jednorazowym finansowym
wyrazem uznania dla prezentowanego przez ucznia
poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej
dyscyplinie sportu.
2. Jednorazowe stypendium może być przyznane
uczniom szkół, dla których gmina Nowa Wieś Wielka
jest organem prowadzącym.
3. Jednorazowe
stypendium
za
osiągnięcia
sportowe może być przyznane uczniom, którzy na
koniec semestru nie posiadali ocen niższych niż
dostateczne oraz posiadali z zachowania ocenę dobrą.
§ 6.1. Jednorazowe
stypendium
może
być
przyznane:
1) za zdobycie w zawodach/rozgrywkach:
a) na szczeblu powiatowy miejsca I-III,
b) na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym
i ogólnopolskim miejsca I-VI;
2) za osiągnięcia wysokich wyników sportowych
o niewymiernym charakterze, za niezwykle rzadkie
dokonania,
wymagające
szczególnego
przygotowania ucznia;
3) za zakwalifikowanie się do kadry reprezentacji
kraju;
4) za wyniki uzyskane w olimpiadach sportowców
wiejskich.
§ 7. Jednorazowe stypendium może być przyznane
w kategoriach indywidualnie dla ucznia lub zespołowo
dla drużyny.
§ 8.1. Jednorazowe stypendium przyznaje Wójt
Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) klubów sportowych,
b) merytorycznej Komisji Rady Gminy Nowa Wieś
Wielka,
c) dyrektora szkoły.
2. Wnioski
o
przyznanie
jednorazowego
stypendium należy składać do Wójta Gminy Nowa
Wieś Wielka w terminie do 30 dni po zdobyciu
wyników/osiągnięć.
3. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego
stypendium stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
4. Wyniki osiągnięcia ucznia muszą być
potwierdzone protokołem, dyplomem lub innym
dokumentem z zawodów/rozgrywek, jednoznacznie
określającym osiągnięty wynik i rangę zawodów.
§ 9.1. Wysokość jednorazowego stypendium za
osiągnięcia sportowe uzależniona jest od rangi
sukcesów i wynosi w kategorii stypendia indywidualne:
a) za zajęcie miejsca od I miejsca w zawodach na
szczeblu powiatowym – do 150 zł brutto,
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b) za zajęcie miejsca od I-VI w zawodach na szczeblu
wojewódzkim, zróżnicowanie od miejsca – do
300 zł brutto,
c) za zajęcie miejsca od I-VI w zawodach na szczeblu
makroregionalnym i ogólnopolskim, zróżnicowanie
od miejsca – do1.000 zł brutto,
d) za miejsce w finale w zawodach międzynarodowych
– do 2.000 zł brutto,
e) za zakwalifikowanie się do reprezentacji kraju,
w chwili zakwalifikowania się – do 300 zł brutto.
2. W kategorii zwycięzców i laureatów zespołów
sportowych:
a) za zajęcie I miejsca w zawodach o randze
powiatowej – do 500 zł brutto,
b) za zajęcie miejsca od I-VI w zawodach na szczeblu
wojewódzkim, w zależności od miejsca – do
1.000 zł brutto,
c) za zajęcie miejsca od I-VI w zawodach na szczeblu
makroregionalnym i ogólnopolskim, w zależności
od miejsca – do 2.000 zł brutto,
d) za zajęcie miejsca w finale w zawodach
międzynarodowych, w zależności od miejsca I-VI –
do 3.000 zł brutto.
3. Dla
uczestników
olimpiad
sportowców
wiejskich:
a) w konkurencjach indywidualnych za zajęcie miejsca
od I-III – do 300 zł brutto,
b) w konkurencjach zespołowych za zajęcie miejsca od
I- III – do 800 zł brutto,
c) za zajęcie miejsc punktowanych do VI miejsca:
- w konkurencjach indywidualnych – do 200 zł
brutto,
- w konkurencjach zespołowych – do 300 zł
brutto.
4. Za osiągnięcia o niewymiernym charakterze
i niezwykle rzadkie dokonania – do 300 zł brutto.
§ 10.1. Nagroda jest wyrazem uznania dla:
1) zawodnika posiadającego i nieposiadającego
licencję zawodnika, za prezentowany przez niego
poziom i wysokie wyniki sportowe;
2) trenerów i instruktorów, za ich zaangażowanie lub
za wysokie wyniki sportowe ich zawodników;
3) klubów sportowych, w tym działających w formie
stowarzyszenia, za wysokie wyniki sportowe lub
działalność na rzecz rozwoju sportu w gminie Nowa
Wieś Wielka.
2. Nagrody mogą być przyznawane za wysokie
wyniki
sportowe
we
współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym, za działalność społeczną na rzecz rozwoju
sportu w gminie, w tym również mająca pośrednio
wpływ na wyniki sportowe uzyskiwane przez gminnych
sportowców.
3. Nagrody mogą być przyznawane w formie
pieniężnej lub rzeczowej.
§ 11.1. Nagrody mogą być przyznawane w trzech
kategoriach:
1) „zawodnik” – zawodnikom reprezentującym gminę
Nowa Wieś Wielka, zawodnikom klubów
sportowych, w tym działających w formie
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stowarzyszenia, które mają siedzibę na terenie
gminy Nowa Wieś Wielka, według stawki za
najwyższe osiągnięcia sportowe;
2) „instruktor - trener” – instruktorom i trenerom
klubów sportowych, w tym działających w formie
stowarzyszenia, które mają swoją siedzibę na terenie
gminy Nowa Wieś Wielka;
3) „zespoły sportowe” – drużynom sportowym za
wysokie wyniki sportowe, zdobyte tytuły lub
uzyskane miejsca.
§ 12.1. Zawodnicy klubów sportowych działających
na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, którzy osiągnęli
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym mogą być wyróżniani
i nagradzani ze środków budżetu gminy Nowa Wieś
Wielka.
1) Poprzez wysokie wyniki sportowe będące podstawą
do przyznania nagrody należy rozumieć:
a) zajecie od I-III miejsca we współzawodnictwie
krajowym,
b) zajęcie od I-III miejsca we współzawodnictwie
międzynarodowym.
2) Poprzez osiągnięcia we
współzawodnictwie
międzynarodowym, o którym mowa w ust. 1, należy
rozumieć osiągnięcia w mistrzostwach Europy
i świata oraz igrzyskach olimpijskich.
3) Poprzez osiągnięcia we
współzawodnictwie
krajowym, o którym mowa w ust. 1 należy rozumieć
osiągnięcia w mistrzostwach Polski, pucharach
Polski oraz Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,
Mistrzostwach Polski Juniorów i Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży.
§ 13.1. Wnioski o przyznanie nagrody składa się
w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik
sportowy został uzyskany. Rozpatrzenie wniosków
następuje w terminie do 30 dni.
2. Wnioski o przyznanie nagrody składa się na
formularzach stanowiących załącznik nr 2, 3 i 4 do
niniejszego Regulaminu wraz z potwierdzeniem
uzyskanego wyniku sportowego, a w przypadku nagród
w kategorii „zespołów sportowych” również z listą
zawodników uczestniczących w zawodach.
3. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać
kluby sportowe, w tym działające w formie
stowarzyszeń, związki sportowe, merytoryczna Komisja
Rady Gminy oraz dyrektorzy szkół.
4. Nagrodę może przyznać także Wójt z własnej
inicjatywy.
§ 14.1. Nagrody dzielą się na indywidualne
i zespołowe.
2. Nagrody przyznawane są w wysokości:
a) kategoria „zawodnik”:
- za zajęcie pierwszego miejsca, w wysokości
850 zł brutto,
- za zajęcie drugiego miejsca w wysokości 600 zł
brutto,
- za zajęcie trzeciego miejsca w wysokości 400 zł
brutto,
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b) w „kategorii instruktor/trener”:
- za zajęcie przez zawodnika/drużynę pierwszego
miejsca 2 x 850 zł brutto,
- za zajęcie przez zawodnika/drużynę drugiego
miejsca 1, 5 x 850 zł brutto,
- za zajęcie przez zawodnika/drużynę trzeciego
miejsca 850 zł brutto.
c) w kategorii „zespoły sportowe”:
- za zajęcie pierwszego miejsca w wysokości
3 x 850 zł brutto,
- za zajęcie drugiego miejsca w wysokości
2 x 850 zł brutto,
- za zajęcie trzeciego miejsca w wysokości
1x 850 zł brutto.
§ 15.1. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika
w danym roku dwóch lub więcej wysokich wyników
sportowych, łączna wartość nagród nie może
przekroczyć kwoty 850 zł brutto.
2. Wniosek o przyznanie nagrody za zasługi
w osiągnięciu wysokiego wyniku sportowego
w „kategorii instruktor/trener”, dla więcej niż jednego
trenera, musi określać procentowy podział kwoty
przeznaczonej na nagrodę dla każdego z nich. Suma
nagród nie może przekroczyć wysokości kwoty
określonej dla jednego instruktora/trenera.
3. W przypadku wystąpienia podstawy do
przyznania nagrody osobie będącej jednocześnie
zawodnikiem i trenerem, łączna wysokość nagród nie
może przekroczyć kwot 850 zł brutto.
4. Nagroda może być przyznana, gdy w zawodach
indywidualnych weźmie udział w danej kategorii
wiekowej co najmniej 10 zawodników, a w zawodach
drużynowych co najmniej 6 zespołów.
§ 16. Formą uznania za działalność za rzecz rozwoju
sportu w gminie Nowa Wieś Wielka są wyróżnienia
w
postaci
plakietek,
pucharów,
dyplomów,
grawertonów lub listów gratulacyjnych.
§ 17. Wyróżnienia
mogą
być
przyznawane
w kategorii „zawodnik”, „instruktor/trener” i „zespół
sportowy”, za niżej wymienione osiągnięcia sportowe:
1) powołanie do reprezentacji kraju, województwa,
okręgu,
2) udział w igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich,
3) wieloletnią działalność na rzecz rozwoju sportu.
§ 18. Wnioski o przyznanie wyróżnień
składać w trybie określonym w § 13.

należy

§ 19. Stawki i tryb dotyczący jednorazowych
stypendium, nagród i wyróżnień stosuje się również do
zawodników i zespołów – uczestników zawodów dla
osób niepełnosprawnych.
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UCHWAŁA Nr IV/21/2010
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz ich
rodzaju i wysokości
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857,
z późn. zm.1)) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.2))
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) szczegółowe
zasady i
tryb
przyznawania
i pozbawiania stypendiów sportowych dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe;
2) rodzaje i wysokość stypendiów sportowych.
§ 2.1. Za osiągnięte wyniki sportowe mogą być
przyznawane z budżetu Miasta Inowrocławia stypendia
sportowe, zwane dalej „stypendiami”.
2. Stypendia mogą być przyznane osobom, które są
mieszkańcami Inowrocławia lub członkami klubów
sportowych albo stowarzyszeń działających w sferze
kultury fizycznej, mających siedzibę na terenie
Inowrocławia.
§ 3.1. Warunkiem uzyskania stypendium przez
osoby, o których mowa w § 2 ust. 2, zwane dalej
"zawodnikami", jest udział we współzawodnictwie
sportowym w danej dziedzinie sportu, zgodnie
z przepisami odpowiedniego związku sportowego, które
spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) zostały zakwalifikowane do udziału w igrzyskach
olimpijskich albo igrzyskach paraolimpijskich;
2) zostały
zakwalifikowane
do
udziału
w mistrzostwach świata lub Europy;
3) zostały zakwalifikowane do kadry narodowej
w danej dziedzinie sportu;
4) zajęły co najmniej 5 miejsce w mistrzostwach
Polski;
5) zajęły
medalowe
miejsce
w
innych
międzynarodowych
zawodach
sportowych,
w których brali udział zawodnicy z co najmniej
5 krajów.
2. Zawodnik spełniający warunki określone
w ust. 1 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg
jego dotychczasowej działalności sportowej i plany
startów lub przygotowań wskazują na możliwość
osiągania
w
przyszłości
wysokich
wyników
we
współzawodnictwie
krajowym
lub
międzynarodowym.
3. Warunki określone w ust. 1 i 2 stosuje się
odpowiednio do zawodników biorących udział
w dyscyplinach drużynowych.
§ 4. Stypendia
przyznaje
Prezydent
Miasta
Inowrocławia, zwany dalej „Prezydentem Miasta”

biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Miasta
Inowrocławia oraz osiągnięty wynik sportowy.
§ 5.1. Stypendia przyznaje się na wniosek:
1) klubu sportowego zawodnika;
2) właściwego związku sportowego;
3) organizacji
sportowej
zrzeszającej
osoby
niepełnosprawne w danej dyscyplinie sportu;
4) zawodnika.
2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien
zawierać:
1) dane osobowe zawodnika (imię, nazwisko, adres
zamieszkania);
2) informację o przynależności zawodnika do klubu lub
związku albo organizacji, o których mowa w ust. 1;
3) opis osiągnięć sportowych kandydata;
4) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania
Prezydenta
Miasta
o
okolicznościach
uzasadniających pozbawienie stypendium.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2,
wnioskodawca składa w Urzędzie Miasta Inowrocławia
w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
wniosek może być złożony w innym terminie.
5. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane
są w ciągu 30 dni od ich złożenia.
§ 6. Do przyznawania stypendiów Prezydent Miasta
może powołać komisję, określając jej skład osobowy
oraz tryb pracy.
§ 7.1. Stypendia przyznaje się na okres jednego
roku i wypłaca się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
w okresach miesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca
2. Stypendium przyznane na wniosek, o którym
mowa w § 5 ust. 3, wypłaca się za okres od stycznia do
kwietnia jednorazowo w ciągu 7 dni od jego przyznania.
3. W przypadku wniosku, o którym mowa w § 5
ust. 4, wypłata stypendium za okres od złożenia
wniosku do przyznania stypendium następuje w ciągu
7 dni od jego przyznania.
§ 8.1. Wysokość stypendium wynosi:
1) w przypadku zawodnika, o którym mowa w § 3
ust. 1 pkt 1 i 2, do 300,00 złotych brutto
miesięcznie;
2) w przypadku zawodnika, o którym mowa w § 3
ust. 1 pkt. 3-5 do 500,00 złotych brutto miesięcznie.
2. Wysokość przyznanego stypendium może ulec
zwiększeniu, jeżeli w budżecie Miasta pozostaną
niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na
wypłatę stypendiów.
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3. Kwota, o którą zostało zwiększone stypendium,
może zostać wypłacona jednorazowo.
§ 9.1. Zawodnika pozbawia się stypendium jeżeli:
1) nie realizuje programu szkolenia sportowego;
2) utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie
orzeczenia lekarskiego;
3) został dożywotnio zdyskwalifikowany przez
właściwy związek sportowy;
4) zakończył karierę sportową.
2. W przypadku utraty zdolności do uprawiania
sportu,
stwierdzonej
orzeczeniem
lekarskim,
stypendium może być wypłacane przez okres tej
niezdolności, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
3. Pozbawienie stypendium następuje z początkiem
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1.
§ 10. Prezydent Miasta pozbawia zawodnika
stypendium na wniosek podmiotów, o których mowa
w § 5 ust. 1 pkt 1-3 lub z własnej inicjatywy.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 151, poz. 1014.
2)
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, 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.
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UCHWAŁA Nr IV/23/2010
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 29 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu
Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” w Inowrocławiu
Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362, z późn. zm.1)) oraz 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.2) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLII/586/2010 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa
Przystań” w Inowrocławiu (Dz.Urz.Woj.KujawskoPomorskiego Nr 70, poz. 768) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Wysokość odpłatności za pobyt w Domu określa
poniższa tabela:
Wysokość odpłatności w procentach ustalona od wysokości
średniego miesięcznego kosztu pobytu
osoby samotnie gospodarującej
osoby w rodzinie
do 100
nieodpłatnie
nieodpłatnie
powyżej 100-140
5
7
powyżej 140-170
10
12
powyżej 170-200
15
17
powyżej 200-230
20
23
powyżej 230-260
25
28
powyżej 260-290
30
33
powyżej 290-320
35
38
powyżej 320-350
45
48
powyżej 350-380
55
58
powyżej 380-410
70
73
powyżej 410-440
85
88
powyżej 440
100
100
*) kryterium dochodowe oznacza odpowiednio: kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej albo kryterium
dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.
Dochód osoby samotnie gospodarującej albo na osobę
w rodzinie do kryterium dochodowego*) w procentach

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski

42

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 2020, poz. 1551, Nr 219,
poz. 1241 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40,
poz. 229, Nr 65, poz. 554, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217,
poz. 1427.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 98,
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. Nr17,
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.
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UCHWAŁA Nr IV/24/2010
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
w Inowrocławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) w zw. z art. 67 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) uchwala się, co
następuje:

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Ośrodka Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Uzależnień
w Inowrocławiu do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej, w tym do
wydawania decyzji administracyjnych w sprawie
stosowania ulg w spłacie należności za doprowadzenie
i pobyt w Izbie Wytrzeźwień.

1)

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
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. 124 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020
i Nr 238, poz. 1578.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
43
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UCHWAŁA Nr IV/25/2010
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Inowrocławia
na rzecz ich użytkowników wieczystych
Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651,
z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2
pkt 3, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność Miasta Inowrocławia na rzecz
ich użytkowników wieczystych, do których nie mają
zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175,
poz. 1459, z późn. zm.3)).
§ 2.1. Prezydent Miasta Inowrocławia może
sprzedawać nieruchomości gruntowe, o których mowa
w § 1, zwane dalej „nieruchomościami", na rzecz ich
użytkowników wieczystych.
2. Sprzedaż nieruchomości następować będzie na
pisemny wniosek użytkownika wieczystego.

§ 3.1. Prezydent Miasta Inowrocławia odmówi
sprzedaży nieruchomości przeznaczonej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Miasta Inowrocławia na realizację
inwestycji celu publicznego.
2. Prezydent Miasta Inowrocławia może odmówić
sprzedaży nieruchomości, jeżeli zajdą inne uzasadnione
okoliczności,
wskutek
których
sprzedaż
tej
nieruchomości byłaby niekorzystna dla Miasta.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIII/432/2001 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 2 marca 2001 r.
w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości
gruntowych
stanowiących
własność
Miasta
Inowrocławia na rzecz ich użytkowników wieczystych.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
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1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963 i Nr 155,
poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323.
2)
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 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 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.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r.
Nr 191, poz. 1371, z 2009 r. Nr 206, poz. 1590 oraz z 2010 r. Nr 21,
poz. 109.
44

45
45

UCHWAŁA Nr IV/30/2010
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 29 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 18 ust. 2
pkt 1, art. 18a ust. 5, art. 22, art. 23 ust. 2, art. 37a,
art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póżn. zm.1)) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr X/99/2003 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
Statutu Miasta Inowrocławia (Dz.Urz.Woj.KujawskoPomorskiego Nr 93, poz. 1356, z późn. zm.2)),
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt. 4, 9, 12 i 13 otrzymują brzmienie:
"4) Wiceprzewodniczącym (Wiceprzewodniczących) należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego
(Wiceprzewodniczących)
Rady
Miejskiej
Inowrocławia;
9) Zastępcy (Zastępcach) Prezydenta - należy przez
to rozumieć Zastępcę (Zastępców) Prezydenta
Miasta Inowrocławia;
12) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.3);
13) jednostce pomocniczej - należy przez to
rozumieć osiedle, dzielnicę lub inną jednostkę
pomocniczą Miasta.";
2) w § 3:
a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) pieczęcie urzędowe gminy: Miasta
Inowrocławia, Rady Miejskiej Inowrocławia
i Prezydenta Miasta Inowrocławia.";
b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
"2. Opis insygniów wymienionych w ust. 1
pkt. 1-4 zawiera załącznik nr 2 do Statutu.
Opis i wymiar pieczęci, o których mowa w ust. 1
pkt 5, regulują przepisy odrębne.
3. Zasady oraz warunki używania barw i herbu
Miasta dla podmiotów innych niż miejskie
jednostki organizacyjne określa Rada Miejska
w odrębnej uchwale. Miejskie jednostki

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

organizacyjne używają barw i herbu Miasta
nieodpłatnie na podstawie pisemnej zgody
Prezydenta Miasta.";
§ 7 otrzymuje brzmienie:
"§ 7.1. Osobom szczególnie zasłużonym dla Miasta
Rada Miejska może nadać tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Inowrocławia.
2. Zasady nadawania honorowego obywatelstwa
określa Rada w formie uchwały.";
w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Kontrolę gospodarki finansowej jednostki
pomocniczej sprawuje Prezydent Miasta.";
§ 10 otrzymuje brzmienie:
"§ 10.1. Przewodniczący organu wykonawczego
jednostki pomocniczej może uczestniczyć w sesjach
Rady Miejskiej bez prawa głosowania; może składać
wnioski i zapytania oraz przedstawiać stanowisko
organów jednostki pomocniczej w sprawach
należących do ich kompetencji.
2. O sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady jest
każdorazowo
zobowiązany
zawiadamiać
przewodniczących
organów
wykonawczych
jednostek pomocniczych, na takich samych zasadach
jak radnych.";
w § 12 uchyla się ust. 3;
§ 14 otrzymuje brzmienie:
"§ 14. W skład Rady Miejskiej wchodzą radni
w liczbie określonej ustawą.";
w § 16 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Osoby, o których mowa w ust. 6 zdanie
pierwsze, współpracują z Prezydentem Miasta,
w szczególności w zakresie przygotowania
posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji, a także
współpracują z innymi instytucjami samorządowymi
i organizacjami społecznymi.";
w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W razie potrzeby Rada może dokonywać zmian
lub uzupełnień w planie pracy. W uzasadnionych
przypadkach Przewodniczący Rady Miejskiej może
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zmienić termin rozpatrzenia przez Radę zagadnień
i tematów ujętych w planie pracy.";
w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Terminy określone w ust. 1 i 2 nie mają
zastosowania do zawiadomień o sesji zwoływanych
w trybie szczególnym określonym w art. 20 ust. 2
i art. 29a ust. 2 ustawy oraz sesji, o których mowa
w § 19 ust. 3 i w § 21 ust. 2.";
w § 23:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Do zawiadomień o sesji osób wymienionych
w ust. 1 i 2 stosuje się postanowienia § 22,
z zastrzeżeniem ust. 4.",
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję,
o których mowa w § 22 ust. 5, doręcza się
Prezydentowi Miasta i jego Zastępcom,
Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta oraz
przewodniczącym organów wykonawczych
jednostek pomocniczych. Pozostałe osoby
otrzymują tylko zawiadomienie, o którym mowa
w § 22 ust. 4.
§ 24 otrzymuje brzmienie:
"§ 24. Przygotowanie materiałów niezbędnych na
sesję, w szczególności projektów uchwał, należy do
Prezydenta Miasta, który:
1) zapewnia ich opracowanie i przygotowanie;
2) zapewnia powielenie tych materiałów na
posiedzenia komisji i na sesje Rady oraz złożenie
ich w Biurze Rady Miejskiej;
3) wyznacza terminy, do których należy je złożyć
w Biurze Rady Miejskiej;
4) zapewnia ich umieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta.";
§ 25 otrzymuje brzmienie:
"§ 25.1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje
Prezydentowi Miasta. Z zastrzeżeniem przepisów
odrębnych, inicjatywa uchwałodawcza przysługuje
również:
1) Przewodniczącemu Rady;
2) komisjom Rady;
3) klubom radnych;
4) radnym w liczbie nie mniejszej niż
1/4 ustawowego składu Rady;
5) grupie obywateli liczącej co najmniej
1000 mieszkańców Inowrocławia, mających
prawo wybierania do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw.
2. Podmioty określone w ust. 1 pkt 1-4, mają prawo
do:
1) samodzielnego zgłoszenia i opracowania
projektu uchwały; albo
2) zgłoszenia inicjatywy uregulowania w uchwale
określonej
sprawy;
wszystkie
czynności
związane
z
wykonaniem
inicjatywy
uchwałodawczej odbywać się będą w trybie
określonym w § 24.
3. Wykonywanie inicjatywy uchwałodawczej przez
grupę obywateli, o których mowa w ust. 1 pkt 5,
następuje zgodnie z poniższymi zasadami:
1) grupa obywateli występująca z inicjatywą
uchwałodawczą wnosi do Przewodniczącego
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Rady Miejskiej projekt uchwały, pod którym
składa swoje podpisy;
2) czynności związane z przygotowaniem projektu
uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią
promocyjną, a także organizacją zbierania
podpisów obywateli popierających projekt
wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej,
zwany dalej "komitetem", występujący pod
nazwą: Komitet inicjatywy uchwałodawczej
uzupełnioną o tytuł projektu uchwały;
3) komitet może utworzyć grupa co najmniej
10 mieszkańców Inowrocławia, o których mowa
w ust. 1 pkt 5, którzy złożyli pisemne
oświadczenie
o
utworzeniu
komitetu,
ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska,
adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego
PESEL;
4) osoby tworzące komitet wskazują w pisemnym
oświadczeniu pełnomocnika komitetu i jego
zastępcę; pełnomocnik komitetu albo jego
zastępca występują w imieniu i na rzecz
komitetu;
5) o utworzeniu komitetu pełnomocnik zawiadamia
niezwłocznie Przewodniczącego Rady Miejskiej
podając pełną nazwę komitetu oraz dołącza
oświadczenie
o
utworzeniu
komitetu
i oświadczenie, o którym mowa w pkt 4;
6) w miejscu zbierania podpisów musi być
wyłożony do wglądu projekt uchwały;
7) obywatel udziela poparcia projektowi uchwały,
składając na wykazie, obok swego imienia
(imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz
numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny
podpis. Na każdej stronie wykazu musi
znajdować się nazwa komitetu i tytuł projektu
uchwały, której obywatel udziela poparcia.
Wycofanie poparcia udzielonego projektowi
uchwały jest nieskuteczne;
8) pełnomocnik
komitetu
wnosi
do
Przewodniczącego Rady Miejskiej projekt
uchwały z załączonym wykazem podpisów
mieszkańców popierających projekt;
9) Przewodniczący Rady Miejskiej postępuje
z projektem uchwały wniesionym przez
pełnomocnika w sposób określony w Statucie.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1
i ust. 3, projekt uchwały podlega, poza wymaganymi
prawem opiniami, również zaopiniowaniu przez
Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta nie opiniuje
projektów uchwał odnoszących się do wewnętrznej
organizacji Rady Miejskiej.";
14) § 26 otrzymuje brzmienie:
"§ 26.1. Materiały na sesję, w tym projekty uchwał
podlegają zaopiniowaniu przez właściwą komisję
Rady Miejskiej, z wyłączeniem projektów uchwał
w sprawie wyboru lub powołania określonych osób
w skład komisji, bądź innego organu lub na
określoną funkcję, a także projekty uchwał
i materiały ujęte w porządku obrad sesji
zwoływanych w trybie szczególnym określonym
w art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy oraz
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niewchodzące w zakres przedmiotowy żadnej
z komisji.
2. Komisję
Rady
Miejskiej
właściwą
do
zaopiniowania materiałów i projektów uchwał,
o których mowa w ust. 1, wskazuje Przewodniczący
Rady, biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy
komisji. Jeśli materiały na sesję lub projekty uchwał
wchodzą w zakres przedmiotowy więcej niż jednej
komisji, Przewodniczący określa, która z tych
komisji jest komisją wiodącą.
3. Materiały na sesję i projekty uchwał powinny być
zaopiniowane przed ich wysłaniem do radnych wraz
z zawiadomieniem o sesji, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
materiały na sesję i projekty uchwał mogą być
zaopiniowane w terminie późniejszym, nie później
jednak niż przed przystąpieniem przez Radę do ich
rozpatrywania na sesji. Dotyczy to w szczególności
materiałów i projektów uchwał ujętych w porządku
obrad sesji zwołanej w trybie określonym w § 21
ust. 2 oraz projektów uchwał wprowadzonych do
porządku obrad w trybie określonym w art. 20 ust. 5
ustawy.";
w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Projekt
uchwały
powinien
zawierać
w szczególności:
1) tytuł;
2) podstawę prawną;
3) przepisy merytoryczne;
4) termin wejścia w życie.";
§ 28 otrzymuje brzmienie:
"§ 28. Sesja Rady odbywa się na jednym
posiedzeniu. Rada może jednak postanowić
o
odroczeniu
sesji
lub
jej
przerwaniu
i kontunuowaniu obrad w innym terminie na
kolejnym posiedzeniu.";
w § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na
sesji
zmniejszy
się
poniżej
kworum,
Przewodniczący zarządza przerwę, a jeżeli mimo to
nie można uzyskać kworum:
1) przerywa sesję i wyznacza nowy termin
posiedzenia tej samej sesji, albo
2) nie przerywa obrad, jeżeli zrealizowane zostały
wszystkie punkty porządku obrad wymagające
podjęcia uchwał.";
w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na
podstawie listy obecności prawomocność obrad.
W przypadku braku wymaganego kworum
Przewodniczący:
1) zarządza przerwę, a jeżeli mimo to nie można
uzyskać kworum, zamyka sesję, albo
2) odracza sesję na wyznaczony przez siebie nowy
termin posiedzenia tej samej sesji.";
w § 32 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Porządek obrad sesji, z wyłączeniem sesji
zwoływanych w trybie szczególnym określonym
w art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy oraz sesji,
o której mowa w § 19 ust. 3 i w § 21 ust. 2,
obejmuje w szczególności:

20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)
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1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, chyba że
nie został on sporządzony w terminie,
ze względu na większą niż jedna liczbę sesji
w danym miesiącu kalendarzowym;
2) informację o pracy Prezydenta Miasta w okresie
między sesjami, w tym z wykonania uchwał
Rady;
3) interpelacje i zapytania;
4) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie
uchwał;
5) wolne wnioski i informacje bieżące.";
w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga
Rada niezwłocznie po ich zgłoszeniu, po uprzednim
wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie
jednego głosu "za" lub głosu przeciwnego.";
w § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Rozpatrywanie projektu uchwały odbywa się,
z zastrzeżeniem ust. 2, według następujących zasad:
1) przedstawienie projektu przez wnioskodawcę lub
jego przedstawiciela;
2) przedstawienie opinii właściwej komisji przez
sprawozdawcę (przewodniczący komisji, albo jej
członek wyznaczony przez przewodniczącego);
w przypadku, gdy projekt był opiniowany przez
więcej niż jedną komisję, w pierwszej kolejności
przedstawiana jest opinia komisji wiodącej,
a następnie pozostałych komisji;
3) przedstawienie opinii jednostki pomocniczej
przez przewodniczącego organu wykonawczego
lub wyznaczonego przez niego członka tego
organu, jeśli projekt uchwały dotyczy sprawy
wchodzącej w zakres działania tej jednostki
pomocniczej;
4) zapytania do projektu uchwały i dyskusja;
5) głosowanie.";
w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Interpelację składa się Przewodniczącemu Rady,
na piśmie, najpóźniej w dniu sesji przed jej
rozpoczęciem. Interpelacja powinna zawierać
krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego
jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania
skierowane do interpelowanego.";
w § 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Zapytanie składa się, z zastrzeżeniem ust. 5, na
piśmie, nie później niż przed przystąpieniem do
realizacji punktu porządku obrad "interpelacje
i zapytania".;
w § 43 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. W czasie sesji Rada może również podejmować
uchwały,
w
szczególności
w
sprawach
proceduralnych; w takim przypadku fakt podjęcia
uchwały oraz jej treść odnotowuje się w protokole
z sesji.";
w § 45 uchyla się ust. 8;
§§ 48-51 otrzymują brzmienie:
"§ 48. 1. Wybory
Przewodniczącego
oraz
Wiceprzewodniczących odbywają się w odrębnych
głosowaniach; najpierw przeprowadza się wybory
Przewodniczącego Rady, a dopiero po wyborze
Przewodniczącego przeprowadza się wybory
Wiceprzewodniczących Rady. Wybór każdego
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z
Wiceprzewodniczących
dokonywany
jest
w odrębnych głosowaniach.
2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje
radnym obecnym na sesji. Przewodniczący obrad
pyta każdego ze zgłoszonych kandydatów o zgodę
na kandydowanie. Po zakończeniu zgłoszeń
Przewodniczący zamyka listę kandydatów.
3. Głosowania, o których mowa w ust. 1,
przeprowadza wybrana z grona radnych 5-osobowa
komisja skrutacyjna, zwana dalej "komisją", która
wyłania
spośród
swoich
członków
przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Przed
przystąpieniem do głosowania przewodniczący
komisji skrutacyjnej objaśnia sposób głosowania.
§ 49.1. Na karcie do głosowania wydrukowane są
w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona
wszystkich kandydatów, którzy wyrazili zgodę na
kandydowanie. Kart do głosowania nie może być
więcej, niż radnych obecnych na sesji.
2. W przypadku zgłoszenia w danych wyborach
tylko jednego kandydata, na karcie do głosowania
po prawej stronie obok nazwiska tego kandydata
umieszcza się dwie kratki; nad pierwszą z kratek
umieszcza się wyraz "za", nad drugą "przeciw".
3. Jeśli zgłoszono w danych wyborach więcej niż
jednego kandydata, na karcie do głosowania po
lewej stronie obok nazwiska każego z kandydatów
umieszcza się kratkę.
4. Po rozdaniu radnym kart do głosowania, komisja
przeprowadza głosowanie, w ten sposób, że
przewodniczący komisji skrutacyjnej wyczytuje
kolejno radnych z listy obecności, którzy, po
oddaniu głosu, podchodzą do urny i wrzucają do niej
kartę do głosowania.
4. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że radny:
1) stawia znak "x" na karcie do głosowania
określonej w ust. 2 w jednej z kratek po prawej
stronie obok nazwiska kandydata, głosując "za"
jego
kandydaturą,
albo
"przeciw"
tej
kandydaturze;
2) stawia znak "x" na karcie do głosowania
określonej w ust. 3 w kratce z lewej strony
nazwiska kandydata, na którego głosuje.
5. Głos jest ważny jeśli radny postawił znak "x"
w jednej z kratek po prawej stronie obok nazwiska
kandydata - w przypadku głosowania, o którym
mowa w ust. 4 pkt 1. W przypadku głosowania
określonego w ust. 4 pkt 2 głos jest ważny jeśli znak
"x" radny postawił z lewej strony nazwiska tylko
jednego kandydata.
6. Głos uznaje się za nieważny:
1) jeśli znak "x" został postawiony w więcej niż
jednej kratce, albo nie został postawiony
w żadnej z kratek - w przypadku głosowania
określonego w ust. 4 pkt 1;
2) jeśli znak "x" został postawiony przy nazwisku
więcej niż jednego kandydata, albo nie został
postawiony
przy
nazwisku
żadnego
z kandydatów - w przypadku głosowania
określonego w ust. 4 pkt 2.
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7. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych
nazwisk lub nazw albo poczynienie innych
dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.
§ 50.1. Wybór na funkcję, na którą zostało
przeprowadzone
głosowanie
jest
dokonany
w przypadku uzyskania przez kandydata, albo
jednego z kandydatów wymaganej liczby głosów za
jego kandydaturą.
2. W przypadku nieuzyskania przez żadnego
z kandydatów wymaganej większości głosów,
głosowanie powtarza się ograniczając je do dwóch
kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu
uzyskali największą liczbę głosów. Jeśli zgłoszono
tylko jednego albo dwóch kandydatów, a żaden
z nich nie uzyskał wymaganej większości głosów,
wybory powtarza się.
§ 51.1. Z przebiegu każdego głosowania sporządza
się protokół, który podpisują wszyscy członkowie
komisji.
2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, wymienia
się liczby:
1) radnych obecnych na sesji;
2) radnych, którym wydano karty do głosowania;
3) oddanych kart do głosowania;
4) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich
nieważności;
5) głosów ważnie oddanych na
każdego
z kandydatów.";
27) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Przewodniczącym danej komisji zostaje ten
z kandydatów, który uzyskał największą liczbę
głosów "za" jego kandydaturą.";
28) §§ 56 i 57 otrzymują brzmienie:
"§ 56.1. Wybory członków komisji, do których
liczba zgłoszonych kandydatów na członków
komisji jest równa liczbie członków ustalonych
przez Radę, przeprowadza się odrębnie do każdej
komisji, poprzez zbiorcze głosowanie na wszystkich
kandydatów zgłoszonych do danej komisji. Radni
głosują na kandydatów podnosząc rękę "za",
"przeciw" albo "wstrzymuję się". Zgłoszeni
kandydaci są wybrani do danej komisji, jeśli
uzyskali większą liczbę głosów "za" od głosów
"przeciw". W przypadku, gdy zgłoszeni kandydaci
nie uzyskali wymaganej większości głosów Rada
może postanowić o przeprowadzeniu ponownych
wyborów lub o przeprowadzeniu głosowania
imiennego.
2. Wybory członków komisji, do której zgłoszono
większą liczbę kandydatów od liczby członków
ustalonych przez Radę odbywają się poprzez
głosowanie imienne. Głosowanie to odbywa się
w ten sposób, że każdy radny na kartce zawierającej
nazwiska i imiona kandydatów zgłoszonych do
poszczególnych komisji stawia znak "x" przy
nazwiskach tych kandydatów, na których głosuje,
przy czym liczba kandydatów, na których głosuje
nie może przekroczyć liczby członków komisji
ustalonej przez Radę. W przypadku postawienia
znaku "x" przy nazwiskach większej liczby
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kandydatów od liczy członków komisji, głos jest
nieważny.
3. Członkami komisji zostają ci kandydaci, którzy
kolejno uzyskali najwyższą liczbę głosów "za" ich
kandydaturami; jeżeli dwóch lub więcej kandydatów
otrzymało tę samą liczbę głosów, przesądzającą
o
członkostwie
w
komisji
lub
funkcji
przewodniczącego komisji, głosowanie powtarza się
ograniczając je tylko do tych kandydatów.
§ 57.1. Zasady głosowania określone w § 53-56
mają zastosowanie przy wyborze przewodniczącego
i członków Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem
przepisów poniższych.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na funkcję
przewodniczącego
oraz
członków
Komisji
Rewizyjnej mają kluby radnych oraz radni.
3. Jeśli wskutek dokonanego wyboru w składzie
Komisji Rewizyjnej zabrakło przedstawiciela
któregoś z klubów radnych wybory należy
powtórzyć.";
29) § 60 otrzymuje brzmienie:
"§ 60.1. Radny jest obowiązany brać udział
w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucji
samorządowych, do których został wybrany lub
desygnowany.
2. Radni potwierdzają swoją obecność na
posiedzeniach Rady i jej komisji podpisem na liście
obecności.
3. Radny, który nie może uczestniczyć w sesji lub
posiedzeniu komisji albo w ich części powinien
o tym fakcie powiadomić pisemnie odpowiednio
Przewodniczącego Rady albo komisji oraz podać
powód uzasadniający jego nieobecność.
4. Nieobecność radnego, o której mowa w ust. 3,
powoduje zmniejszenie diety zgodnie z zasadami
określonymi w odrębnej uchwale.";
30) w § 64:
a) w ust. 1:
- pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"8) Komisja Oświaty i Kultury;",
- po pkt. 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
"9) Komisja Sportu i Młodzieży.",
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Przedmiot działania Komisji wymienionych
w ust. 1 pkt 3 - 9 określa załącznik nr 5 do Statutu.";
31) §§ 78-80 otrzymują brzmienie:
"§ 78.1 Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny
sporządza niezwłocznie protokół z kontroli
zawierający w szczególności:
1) podstawę prawną kontroli;
2) przedmiot i zakres kontroli, datę rozpoczęcia
i zakończenia czynności kontrolnych oraz skład
zespołu kontrolnego;
3) wykaz przeprowadzonych czynności kontrolnych
z
określeniem
czasu
i
miejsca
ich
przeprowadzenia, osób które były obecne przy
czynnościach
kontrolnych
wraz
z
ich
wyjaśnieniami
oraz
wykaz
badanych
dokumentów
z
przytoczeniem
ich
najważniejszych tez;
4) wnioski z kontroli, w tym wykaz stwierdzonych
nieprawidłowości.

Poz. 45

§ 79.1. Protokół podpisują członkowie zespołu
kontrolnego
oraz
kierownik
kontrolowanej
jednostki, a następnie przewodniczący zespołu
przekazuje protokół Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje
kopie
protokołu
Przewodniczącemu
Rady,
Prezydentowi Miasta i kierownikowi kontrolowanej
jednostki. Przed przekazaniem kopii protokołu
Komisja Rewizyjna może zwrócić protokół
zespołowi kontrolnemu celem uzupełnienia kontroli.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki może,
w ciągu 7 dni od dnia doręczenia mu protokołu
z kontroli, zgłosić Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej pisemne wyjaśnienia lub zastrzeżenia
odnoszące się do zawartych w protokole ustaleń;
stanowią one załącznik do protokołu.
§ 80.1. Na podstawie ustaleń i wniosków z kontroli
Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdanie
zawierające podsumowanie wyników kontroli
ze
wskazaniem
przyczyn
ujawnionych
nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za
ich powstanie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Komisja
Rewizyjna przedstawia na najbliższej sesji Rady.
3. Rada może sprawozdanie przyjąć lub odrzucić.
4. Odrzucenie przez Radę sprawozdania Komisji
Rewizyjnej oznacza zobowiązanie tej Komisji do
ponownego
sporządzenia
sprawozdania
z uwzględnieniem uwag podnoszonych podczas
rozpatrywania wniosku o przyjęcie sprawozdania.
Komisja Rewizyjna może odstąpić od ponownego
sporządzenia sprawozdania występując z wnioskiem
o odpowiednią zmianę planu pracy Komisji
uchwalonego przez Radę w zakresie kontroli.";
32) uchyla się §§ 81 i 82;
33) w załączniku nr 2 do Statutu uchyla się opis
pieczęci: Miasta Inowrocławia, Rady Miejskiej
Inowrocławia, Prezydenta Miasta Inowrocławia
i Urzędu Miasta Inowrocławia;
34) w załączniku nr 5 do Statutu Miasta - Przedmiotowy
zakres działania komisji:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Komisja Oświaty i Kultury.
Do zakresu działania Komisji należą sprawy:
1) oświaty
(szkoły
podstawowe,
gimnazja
i przedszkola);
2) stypendiów dla uczniów i studentów;
3) upowszechniania kultury oraz funkcjonowania
miejskich instytucji kultury;
4) honorowego obywatelstwa Miasta Inowrocławia
oraz nadawania innych tytułów określonych
przepisami prawa;
5) ochrony dziedzictwa kulturowego",
b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
"7. Komisja Sportu i Młodzieży.
Do zakresu działania Komisji należą sprawy:
1) sportu i rekreacji ruchowej oraz turystyki;
2) terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
3) stypendiów i nagród dla zawodników i trenerów;
4) organizacji pozarządowych;
5) młodzieży.".
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§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 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.
2)
Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.
Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r. Nr 30, poz. 437 oraz z 2007 r.
Nr 13, poz. 174 i Nr 152, poz. 2725.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zawiera odnośnik 1.
45

46
46

UCHWAŁA Nr III/14/2010
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010 r. Nr XLIX/291/2010
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1)) (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2)), art. 18 ust. 2
pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.3)) uchwala się,
co następuje:

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

§ 1. W uchwale Rady Gminy Inowrocław z dnia
22 października 2010 r. Nr XLIX/291/2010 w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości na
2011 rok (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r.
Nr 175, poz. 2264) § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d otrzymuje
brzmienie „od 1 m kw. powierzchni użytkowej
budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń 3,00 zł”.

1)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

46

Przewodniczący
Rady Gminy
Augustyn Korona
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620 i Nr 225, poz. 1461.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 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, Nr 181, poz.. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146
i Nr 106, poz. 675.
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47
47

UCHWAŁA Nr III/15/2010
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 czerwca 2010r. Nr XLVI/260/2010 w sprawie
określenia wzorów formularzy dla podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1)) (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2)), art. 18 ust. 2
pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.3)) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Inowrocław z dnia
10 czerwca 2010 r. (Nr XLVI/260/2010 w sprawie
określenia wzorów formularzy dla podatników: podatku
od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r. Nr 109,
poz. 1398) w załączniku nr 1 pkt D.2 cyfra 4 otrzymuje
brzmienie „związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń ogółem”.
§ 2. W uchwale Rady Gminy Inowrocław z dnia
10 czerwca 2010 r. (Nr XLVI/260/2010 w sprawie
określenia wzorów formularzy dla podatników: podatku
od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r. Nr 109,
poz. 1398) w załączniku nr 2 pkt D.2 cyfra 4 otrzymuje
brzmienie „związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń ogółem”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Augustyn Korona

47

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620 i Nr 225,
poz. 1461.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 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, Nr 181, poz.. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146
i Nr 106, poz. 675.
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UCHWAŁA Nr III/16/2010
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 29 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz
art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późniejszymi zmianami)1 uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVIII/273/2010
Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 74 otrzymuje brzmienie:
„§ 74.1. W celu sprawowania funkcji kontrolnych
wobec Wójta , gminnych jednostek organizacyjnych
i jednostek pomocniczych gminy, zwanych dalej
jednostkami, Rada powołuje Komisję Rewizyjną.
2. Komisja
Rewizyjna
składa
się
z Przewodniczącego wybieranego przez Radę,
Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków.
Skład komisji liczy od 5 do 7 radnych.
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą
przedstawiciele wszystkich Klubów Radnych.
4. Rada musi mieć możliwość wyboru spośród
członków danego Klubu Radnych na członka
Komisji Rewizyjnej.
5. W przypadku braku możliwości wyboru, o której
mowa w ust. 4, Komisja Rewizyjna może pracować
bez udziału przedstawicieli uprawnionych Klubów
Radnych.”.
2. § 75 otrzymuje brzmienie:
„§ 75. Komisja Rewizyjna działa na podstawie
ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy,
planu pracy i kontroli oraz uchwał Rady.”.
§ 2. Wykonanie
Gminy Inowrocław.

uchwały

powierzyć

Wójtowi

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Augustyn Korona

48

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 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 i Nr 106, poz. 675
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DECYZJA Nr OPO-4210-108(5)/2010/2011/715/V/ASZ
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 4 stycznia 2011 r.
Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188i Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230,
Nr 167, poz. 1131, Nr 182 poz. 1228 i Nr 254,
poz. 1700) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy
z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r.
Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) po rozpatrzeniu
wniosku z 21 grudnia 2010 r. PEPEBE WŁOCŁAWEK
Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą we Włocławku
posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP):
888-020-03-55 zwanego w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo
zmianę taryfy dotyczącą cen w zakresie wytwarzania
ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej
decyzji.
UZASADNIENIE
Decyzją z 15 lutego 2010 r. nr OPO-421076(8)/2009/2010/715/V/AgS Prezes URE zatwierdził,
na okres do 31 marca 2011 r., ustaloną przez
Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, która 3 marca 2010 r.
została
ogłoszona
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 44, poz. 455.
Pismem z 21 grudnia 2010 r., które wpłynęło do
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Poznaniu 23 grudnia 2010 r.,
Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę
taryfy dla ciepła, polegającą na usunięciu z tekstu taryfy
cen brutto oraz zmianie zapisu mówiącego o VAT.
Przedsiębiorstwo uzasadniło zmianę wprowadzanymi
od 1 stycznia 2011 r. zmianami stawek podatku VAT.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania
administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której,
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za
zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ
wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji

i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny
interes
strony.
Za
uwzględnieniem
wniosku
Przedsiębiorstwa przemawia interes strony, a zmianie
decyzji nr OPO-4210-76(8)/2009/2010/715/V/AgS nie
sprzeciwiają
się
żadne
przepisy
szczególne.
Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że
zostały spełnione przesłanki, umożliwiające zmianę
decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.*
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka
* Pouczenie pominięto
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Załącznik
do decyzji nr OPO-4210-108(5)/2010/2011/715/V/ASz
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 4 stycznia 2011 r.
Zmiana taryfy dla ciepła
PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwo Państwowe
z siedzibą we Włocławku
W „Taryfie dla ciepła” ustalonej przez PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą
we Włocławku stanowiącej załącznik do Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lutego 2010 roku
nr OPO-4210-76(8)/2009/2010/715/V/AgS.
wprowadza się następujące zmiany:
Część IV „Rodzaje oraz wysokość cen”
Wyszczególnienie

Grupa odbiorców

Jednostka miary
P

W

roczna
zł/MW/rok

netto

142 902,60

rata miesięczna
zł/MW/m-c

netto

11 908,55

Cena ciepła

zł/GJ

netto

28,87

Cena nośnika ciepła

zł/m3, zł/tona

netto

14,51

Cena za zamówioną moc
cieplną

Do stawek opłat netto naliczany będzie podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dyrektor
Przemysław Grabowski
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INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 5 stycznia 2011 r.
o decyzji nr WCC/179-ZTO-I/740/W/OPO/2011/AJ
W dniu 5 stycznia 2011 r. na wniosek Mondi
Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu ul. Bydgoska 1,
86-100 Świecie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności
koncesjonariusza określony w koncesji na wytwarzanie
ciepła.
Uzasadnienie: Decyzją z 7 października 1998 r.
nr WCC/179/740/U/OT1/98/BP zmienioną decyzjami:
z 25 listopada 2003 r. nr WCC/179A/740/W/OPO/2003/MP,
z 19 sierpnia 2004 r. nr WCC/179B/740/W/OPO/2004/AJ,
z 21 lutego 2005 r. nr WCC/179C/740/W/OPO/2005/AJ,
z 3 czerwca 2005 r. nr CC/179D/740/W/OPO/2005/AJ,
z 31 października 2006 r.
nr WCC/179E/740/W/3/2006/AWŚ, z 6 czerwca 2007 r.
nr WCC/179-ZTO/740/W/OPO/2007/AJ, z 31 grudnia
2007 r. nr WCC/179-ZTO-A/740/W/3/2007/AWŚ,
z 16 czerwca 2008 r. nr WCC/179-ZTOB/740/W/OPO/2008/AJ, z 23 października 2008 r.
nr WCC/179-ZTO-C/740/W/OPO/2008/AJ,
z 29 grudnia 2008 r. nr WCC/179-ZTOD/740/W/OPO/2008/AJ, z 7 października 2009 r.
nr WCC/179-ZTO-E/740/W/OPO/2009/AJ,
z 20 listopada 2009 r. nr WCC/179-ZTOF/740/W/OPO/2009/AJ, z 21 grudnia 2009 r.
nr WCC/179-ZTO-G/740/W/OPO/2009/AJ i z 29 marca
2010 r. nr WCC/179-ZTO-H/740/W/OPO/2010/AJ
udzielono przedsiębiorcy Mondi Świecie S.A. z siedzibą
w Świeciu, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do
15 października 2018 r. W dniu 23 listopada 2010 r. do
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki
w
Poznaniu
wpłynął
wniosek
Koncesjonariusza z 22 listopada 2010 r. o zmianę
koncesji na wytwarzanie ciepła w związku z nowym
podziałem jednostek wytwórczych zlokalizowanych
w Elektrociepłowni na terenie Mondi Świecie S.A.
Jednostka wytwórcza nr 1 w skład której wchodzi
kocioł sodowy zasilający parą 2 turbozespoły pozostał
bez zmian, natomiast podziałowi na dwie jednostki
uległa dotychczasowa jednostka wytwórcza nr 2.
Aktualnie jednostka wytwórcza nr 2 będzie jednostką
biomasową składającą się z kotła fluidalnego ze złożem
cyrkulacyjnym, w którym będzie wspólnie spalana
biomasa i biogaz, a także kotła fluidalnego ze złożem
stacjonarnym, w którym spalana będzie biomasa,
zasilających parą 1 turbozespół. Jednostka wytwórcza
nr 3 będzie się składać z kotła pyłowego spalającego
paliwa konwencjonalne, kotła pyłowego, w którym
wspólnie spalane będzie paliwo konwencjonalne
i biogaz, zasilających 1 turbozespół. Zmianie uległ
ponadto rodzaj spalanej biomasy z odpadów przemysłu
50

przetwarzającego produkty z produkcji leśnej spalanych
w miejscu ich powstania. Do czasu wyjaśnienia spraw
związanych
z
zawartością
metali
ciężkich
i biodegradowalności włókna pierwotnego (masy
łapanej) Przedsiębiorca nie będzie go spalał.
Jednocześnie w związku z modernizacją kotła
sodowego i instalacji wyparnej nastąpiło zwiększenie
wydajności kotła sodowego do 288 t pary/h, a tym
samym wzrosła moc cieplna całej jednostki wytwórczej
nr 1 ze 199 MWt do 204 MWt. Na podstawie art. 41
ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217,
z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,
poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69,
poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz
z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) oraz na
podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 30
ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję
z 7 października 1998 r. nr WCC/179/740/U/OT1/98/BP
ze zmianami, którą udzielił koncesji na wytwarzanie
ciepła.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka
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DECYZJA Nr OPO-4210-104(6)/2010/2011/740/IV/AS
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 5 stycznia 2011 r.
Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216,
poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167,
poz. 1131, Nr 182 poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700)
w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r.
– Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343,
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11,
Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664
oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) po
rozpatrzeniu wniosku zawartego w piśmie, które
wpłynęło do Zachodniego Oddziału Terenowego
URE 21 grudnia 2010 r., uzupełnionego pismami
z 28 i 30 grudnia 2010 r. MONDI ŚWIECIE S.A.
z siedzibą w Świeciu, posiadającej numer identyfikacji
podatkowej (NIP) 559-000-05-05, zwanej w dalszej
części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę
taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie
wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła,
polegającą na:
1. wykreśleniu w załączniku do decyzji Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki z 28 października
2009 r. nr OPO-4210-55(9)/2009/740/IV/AS cen
i stawek opłat brutto,
2. zmianie zapisu ostatniego zdania części IV pkt 1
ww. załącznika; dotychczasowy zapis brzmiał:
„Wymienione w części IV ceny i stawki opłat brutto
zawierają podatek od towarów i usług VAT
w wysokości 22%”, nowy zapis brzmi:
„Do przedstawionych w części IV pkt 1 cen i stawek
opłat netto zostanie doliczony podatek od towarów i
usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami”.
UZASADNIENIE
Decyzją z 28 października 2009 r. nr OPO-421055(9)/2009/740/IV/AS. Prezes URE zatwierdził, na
okres do 30 listopada 2012 r. ustaloną przez
Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, która 12 listopada
2009 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 110 poz. 1836.
51

Taryfa została wprowadzona do stosowania 1 grudnia
2009 r., a od 1 grudnia 2010 r. zgodnie z zapisami
rozporządzenia
taryfowego
Przedsiębiorstwo
zastosowało współczynniki korekcyjne Xr, określone
w przedmiotowej decyzji, dostosowując ceny i stawki
opłat do zmieniających się warunków prowadzenia
działalności gospodarczej.
Pismem, które wpłynęło do Zachodniego Oddziału
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą
w Poznaniu 21 grudnia 2010 r., uzupełnionym pismami
z 28 i 30 grudnia 2010 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło
z wnioskiem o zmianę taryfy dla ciepła, polegającą na
usunięciu z tekstu taryfy cen i stawek opłat brutto oraz
zmianie zapisu mówiącego o podatku od towarów
i usług (VAT).
Przedsiębiorstwo uzasadniło zmianę nowelizacją
ustawy o podatku od towarów i usług, polegającą m.in.
na zmianie obowiązujących stawek podatku.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania
administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której,
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za
zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ
wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny
interes
strony.
Za
uwzględnieniem
wniosku
Przedsiębiorstwa przemawia interes strony, a zmianie
decyzji nr OPO-4210-55(9)/2009/740/IV/AS nie
sprzeciwiają się żadne przepisy szczególne.
Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że
zostały spełnione przesłanki, umożliwiające zmianę
decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.*
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka
* Pouczenie pominięto
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