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UCHWAŁA Nr III/11/2010
RADY GMINY ŁUBIANKA
z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubianka.
1) skreśla się § 31
2) §§ 32 do 48 uzyskują odpowiednio numerację:
31 do 47.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2 oraz
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, Nr 162
i poz. 1568; z 2004 r. 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 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Cywiński

§ 1. W uchwale Nr XXIX/223/2001 Rady Gminy
w Łubiance z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie
Statutu Gminy Łubianka (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
z 2002 r. nr 43, poz. 810 z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:
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UCHWAŁA Nr III/21/2010
RADY MIEJSKIEJ w GNIEWKOWIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (Dz.U.
z 1997 r. Nr 9 poz. 43 zmiany: Dz.U. z 1997 r. Nr 121,
poz. 770; Dz.U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679; Dz.U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668; Dz.U. z 2002 r. Nr 113,
poz. 984; Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz.1937; Dz.U.
z 2003 r. Nr 96 poz. 874; Dz.U. z 2008 r. Nr 223,
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101; Dz.U.
z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Dz.U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675; Dz.U.
z 2010 Nr 127, poz. 857); oraz na podstawie art. 18
ust. 2 pkt. 15, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220;
Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 r. Nr 113,
poz. 984; Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 Dz.U.
z 2003 r. Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568;; Dz.U.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r. Nr 116,
poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz.U.
z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2005 r. Nr 175,
poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; Dz.U.
z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r. Nr 138,

Opis

poz. 974; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U.
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r. Nr 223,
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Dz.U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28,
poz. 142; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Dz.U.
z 2010 r. Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r. Nr 40,
poz. 230; Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675) Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustalić następujące ceny za usługi komunalne,
dotyczące przyjęcia na składowisko odpadów
komunalnych nieczystości stałych:

Cena zł/Mg
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1. Niesegregowane odpady komunalne
1. Nieczystości stałe powstające przy porządkowaniu cmentarzy
2. Ziemia i gruz bez zanieczyszczeń
3. Nieczystości stałe pochodzące z likwidacji nielegalnych wysypisk, znajdujących się na
gruntach stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Gniewkowo
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLV/376/2009 Rady
Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne.
§ 3. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Gniewkowa.

powierza

175,00 + VAT
120,00 + VAT
18,00 +VAT
115,00 + VAT

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Janusz Kozłowski

się

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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UCHWAŁA Nr III/12/2010
RADY MIEJSKIEJ w KAMIENIU KRAJEŃSKIM
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64
poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r.
Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462
i Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 94 poz. 651, z 2008 r.
Nr 209 poz. 1316, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 22
poz. 120, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28
poz. 146 i Nr 127 poz. 857) uchwala się, co następuje:

działalności statutowej tych organizacji, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1. Przyjąć Regulamin konsultowania z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi
i
podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku publicznego projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Warylak

§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego.

się

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Regulamin konsultowania z radami działalności
pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę
Kamień Krajeński;

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską
w Kamieniu Krajeńskim;
3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski
w Kamieniu Krajeńskim;
4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza
Kamienia Krajeńskiego;
5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,
poz.873 ze zm.);
6) organizacjach pozarządowych – należy przez to
rozumieć niebędące jednostkami sektora finansów
publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach
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publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku
osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, którym
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym
fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4;
7) podmiotach – należy przez to rozumieć:
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa
do
Kościoła
Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego,
b) stowarzyszenia
jednostek
samorządu
terytorialnego,
c) spółdzielnie socjalne,
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), które działają
w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają
całość dochodu na realizację celów statutowych
oraz nie przeznaczają zysku do podziału między
swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników.
Rozdział 2
Zasady przeprowadzania konsultacji
§ 2.1. Konsultacje przeprowadza się w sprawach
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji
pozarządowych i podmiotów.
2. W konsultacjach mogą brać udział organizacje
pozarządowe i podmioty prowadzące działalność na
terenie Gminy Kamień Krajeński lub rada działalności
pożytku publicznego w przypadku jej powołania.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się w oparciu
o zasady: pomocniczości, suwerenności, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
§ 4. Konsultacje
przeprowadza
się
przed
wniesieniem projektu aktu prawnego pod obrady Rady
Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim.
§ 5.1. Decyzje w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektów aktów prawa miejscowego,
zwanych dalej „konsultacjami”, podejmuje Burmistrz
w formie zarządzenia.
2. Wszelkie zadania związane z przygotowaniem
projektów
aktów
prawa
miejscowego
i przeprowadzeniem poszczególnych etapów procesu
konsultacji
wykonuje
pracownik
właściwego
merytorycznie referatu Urzędu.
3. Do czasu powołania rady działalności pożytku
publicznego
konsultacje
przeprowadza
się
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami.
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4. W przypadku powołania rady działalności
pożytku publicznego konsultacje przeprowadza się
wyłącznie z tą radą.
§ 6. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy
Kamień Krajeński.
§ 7.1. Informację w sprawie przeprowadzenia
konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej
www.kamienkrajenski.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej www.bip.kamienkrajenski.pl.
2. Informacja powinna określać:
1) przedmiot konsultacji;
2) termin przeprowadzenia konsultacji;
3) formę konsultacji;
4) adres strony internetowej, na której zamieszczono
projekt aktu prawnego podlegającego konsultacji;
5) podmioty biorące udział w konsultacjach;
6) komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji.
3. Publikacja na stronie internetowej nie wyklucza
innych sposobów informowania o konsultacjach.
4. Informacja
o
rozpoczęciu
konsultacji
publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni
przed terminem ich rozpoczęcia.
§ 8.1. Konsultacje
mogą
być
prowadzone
w następujących formach:
1) konsultacje pisemne;
2) spotkania;
3) korespondencyjne informowanie o możliwości
składania opinii;
4) publikacja projektu aktu prawnego na stronie
internetowej
www.kamienkrajenski.pl
oraz
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
www.bip.kamienkrajenski.pl;
5) przyjmowanie uwag w siedzibie Urzędu.
2. Decyzję o formie przeprowadzenia konsultacji
podejmuje Burmistrz.
3. Uczestnicy
konsultacji,
składają
opinie
osobiście w siedzibie Urzędu lub drogą pocztową
w formie kompletnie wypełnionego formularza
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Opinie anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu.
§ 9.1. Po zakończeniu konsultacji właściwy
merytorycznie referat Urzędu sporządza zestawienie
wszystkich uwag i wniosków, celem rozpatrzenia ich
przez Burmistrza/organy Gminy.
2. Burmistrz w terminie 14 dni od daty
zakończenia konsultacji przygotowuje sprawozdanie
z przebiegu i wyników konsultacji oraz przedkłada je
do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.kamienkrajenski.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej www.bip.kamienkrajenski.pl
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na
liczbę organizacji pozarządowych i podmiotów
biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone
zgodnie z niniejszą uchwałą.
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Rozdział 3
Konsultacje z radą działalności pożytku
publicznego
§ 10. Do konsultacji z radą działalności pożytku
publicznego, jeżeli zostanie powołana, przepisy
niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

Załącznik do Regulaminu
FORMULARZ KONSULTACJI
54

55
55

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 6

– 165 –

Poz. 55

UCHWAŁA Nr III/13/2010
RADY MIEJSKIEJ w KAMIENIU KRAJEŃSKIM
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Kamień Krajeński.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 oraz art. 37
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106
poz. 675) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Samorządu Mieszkańców
Miasta Kamień Krajeński, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego.

się

§ 3. W uchwale Nr XV/130/04 Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa i statutu
samorządu
mieszkańców
osiedla
(Dz.Urz.
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
dnia
22 kwietnia 2004 r. Nr 51, poz. 882), zmienionej
uchwałą Nr XXXII/261/2010 Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2010 r.
(Dz.Urz.Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
13 maja 2010 r. Nr 87, poz. 1039) tracą moc załączniki
nr 14, 15 i 16.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Warylak

Załącznik
do uchwały nr III/13/2010
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Statut Samorządu Mieszkańców
Miasta Kamień Krajeński
Przepisy ogólne.
§ 1. Teren działania samorządu mieszkańców
obejmuje miasto Kamień Krajeński i stanowi
samorządową jednostkę pomocniczą gminy.
§ 2. Nazwa
samorządu
brzmi
„Samorząd
Mieszkańców Miasta Kamień Krajeński”, zwany dalej
samorządem.
Organizacja i zadania samorządu mieszkańców.
§ 3.1. Organami samorządu mieszkańców są:
1) ogólne zebranie mieszkańców,
2) zarząd mieszkańców samorządu miasta w liczbie
5 osób, na czele którego stoi przewodniczący
zarządu i 4 członków.
2. Kadencja organów samorządu trwa 4 lata.
§ 4.1. Organem uchwałodawczym jest ogólne
zebranie mieszkańców.
2. Ogólne zebranie tworzą mieszkańcy stale
zamieszkali na terenie miasta, posiadający czynne
prawo wyborcze.

3. Do udziału w zebraniu uprawnieni są: Burmistrz,
Zastępca Burmistrza, Sekretarz oraz Skarbnik Miasta
i Gminy Kamień Krajeński, radni oraz osoby
zaproszone.
§ 5.1. Ogólne zebranie mieszkańców zwołuje
zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek co najmniej 1/10 ogółu mieszkańców
uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. W celu dokonania wyboru zarządu mieszkańców
samorządu i jego przewodniczącego, ogólne zebranie
mieszkańców zwołuje Burmistrz.
3. Ogólne zebranie odbywa się w miarę potrzeb,
jednak nie rzadziej niż raz do roku.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i 3 zarząd zobowiązany jest do zwołania ogólnego
zebrania mieszkańców w terminie 7 dni od otrzymania
wniosku chyba, że wnioskodawca zaproponował termin
późniejszy.
5. Informację o terminie i miejscu ogólnego
zebrania przewodniczący zarządu podaje do publicznej
wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń, co
najmniej na 3 dni przez terminem zebrania.
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Poz. 55

§ 6.1. Porządek ogólnego zebrania ustala zarząd
a przewodniczy mu przewodniczący zarządu.
2. W sytuacjach określonych w § 5 ust. 2 porządek
zebrania ustala Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub
Sekretarz Miasta i Gminy oraz przewodniczy jego
obradom.

§ 13.1. Wybory organów samorządu mieszkańców
odbywają się na ogólnym zebraniu mieszkańców
zwoływanym przez Burmistrza.
2. Burmistrz
zarządzeniem
określa
termin
wyborów, nie później niż 6 miesięcy od wyboru Rady
Miejskiej.

§ 7.1. Z przebiegu ogólnego zebrania sporządza się
protokół.
2. Obsługę organizacyjno-techniczną ogólnego
zebrania zapewnia Urząd Miejski w Kamieniu
Krajeńskim.

§ 14.1. Dla
dokonania
ważnego
wyboru
przewodniczącego i zarządu mieszkańców, wymagana
jest obecność na ogólnym zebraniu co najmniej 1/10
mieszkańców miasta, posiadających czynne prawo
wyborcze.
2. W
przypadku
braku
quorum
wybory
przeprowadza się na zebraniu zwołanym w drugim
terminie, po 15 minutach bez względu na ilość
obecnych.
3. Obecność na ogólnym zebraniu, podczas którego
przeprowadzone są wybory organów, jest potwierdzana
podpisem na liście obecności.

§ 8. Ogólne zebranie, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1
i § 17 ust. 2, podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów.
§ 9. Do zadań ogólnego zebrania należy:
1) wybór i odwołanie przewodniczącego i zarządu
mieszkańców,
2) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej
dotyczącymi spraw mieszkańców,
3) dysponowanie
środkami
finansowymi
przeznaczonymi dla zarządu mieszkańców,
4) uchwalenie rocznego planu finansowo-rzeczowego
oraz ustalenie programów działania w ramach
budżetu miasta,
5) rozstrzyganie konfliktów mieszkańców,
6) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju,
7) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu
mieszkańców.
§ 10. Ogólne zebranie opiniuje, w części dotyczącej
samorządu, przedstawione do konsultacji projekty
uchwał w sprawach planu zagospodarowania
przestrzennego oraz może wyrażać opinię o projektach
przepisów prawa miejscowego.
§ 11.1. Organem
wykonawczym
samorządu
mieszkańców jest zarząd, na czele którego stoi
przewodniczący.
2. Przewodniczący pełni swoją funkcje społecznie.
§ 12.1. Do
obowiązków
zarządu
i
jego
przewodniczącego należy:
1) zwoływanie ogólnego zebrania mieszkańców,
2) wpływanie
na
zwiększanie
aktywności
mieszkańców, służącej poprawie gospodarki
i warunków życia,
3) reprezentowanie mieszkańców na zewnątrz,
4) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym
środowisku,
5) przewodniczenie posiedzeniom zarządu i ogólnym
zebraniom mieszkańców,
6) wykonywanie uchwał ogólnego zebrania,
7) wykonywanie powierzonych przepisami prawa
zadań z zakresu administracji publicznej,
8) składanie sprawozdań z działalności samorządu
mieszkańców.
Zasady i tryb wyboru lub odwołania władz.

§ 15.1. Wybory przewodniczącego i zarządu
mieszkańców przeprowadza 3-osobowa komisja
skrutacyjna,
wyłoniona
spośród
uprawnionych
uczestników ogólnego zebrania.
2. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby
kandydujące do władz samorządu.
3. Komisja skrutacyjna:
1) objaśnia zasady i tryb wyboru organów samorządu,
2) przyjmuje zgłoszenia kandydatów,
3) przeprowadza głosowanie,
4) ustala wyniki głosowania,
5) sporządza protokół z głosowania, który podpisują
wszyscy członkowie komisji,
6) ogłasza wyniki wyborów.
§ 16.1. Wybór przewodniczącego i członków
zarządu
mieszkańców
dokonuje
się
spośród
nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu
tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów.
2. Głosowanie na przewodniczącego i zarząd
dokonuje się na oddzielnych kartach do głosowania,
ostemplowanych
pieczęcią
Urzędu
Miejskiego
w Kamieniu Krajeńskim.
3. Przy wyborze członków zarządu za głosy ważne
uznaje się te, na których pozostawiono maksymalnie
tyle nie skreślonych nazwisk ilu wybieranych jest
członków zarządu.
4. Przy wyborze przewodniczącego zarządu za
ważne uznaje się te głosy, które oddano na kartach
zawierających jedno nie skreślone nazwisko.
5. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy
uzyskali największą liczbę głosów.
6. W przypadku uzyskania największej, równej
liczby głosów przez więcej niż jednego kandydata na
przewodniczącego, przeprowadza się drugie głosowanie
ograniczając liczbę kandydatów do tych, którzy
uzyskali największą równą liczbę głosów.
7. Przy wyborze członków zarządu, przepis ustępu
6 stosuje się analogicznie.
§ 17.1. Ogólne
zebranie
może
odwołać
przewodniczącego, zarząd lub poszczególnych jego
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członków przed upływem kadencji, jeżeli utracili
zaufanie mieszkańców, nie wykonują uchwał zebrania
ogólnego lub z innych ważnych przyczyn.
2. Odwołania
przewodniczącego
i
zarządu
dokonuje ogólne zebranie mieszkańców w głosowaniu
tajnym, zwykłą większością głosów przy zachowaniu
przepisów § 14.
3. Odwołanie z zajmowanych funkcji poprzedzone
jest wysłuchaniem zainteresowanych.
4. W
przypadku
odwołania
/ustąpienia/
przewodniczącego bądź zmniejszenia składu zarządu,
przeprowadza się wybory uzupełniające.
5. Wybory uzupełniające przeprowadza się według
zasad określonych w § 13-16.

Poz. 55,56

§ 19.1. Kontrolę gospodarki finansowej samorządu
mieszkańców sprawuje Skarbnik Miasta i Gminy, który
przedstawia informację w tym zakresie Burmistrzowi.
2. Samorząd mieszkańców podlega nadzorowi
organów Gminy na podstawie kryterium zgodności
z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Przewodniczący
zarządu
mieszkańców
zobowiązany jest przekazać Burmistrzowi uchwały
zebrania ogólnego w terminie 7 dni od daty ich
podjęcia.
4. W
przypadku
zakwestionowania
przez
Burmistrza zgodności z prawem, treści niektórych
postanowień lub całej uchwały, podlega ona
przekazaniu Radzie Miejskiej, celem ostatecznego
rozstrzygnięcia na najbliższej sesji. Wniesienie
sprzeciwu przez Burmistrza wstrzymuje wykonanie
uchwały.
5. Rozpatrując sprzeciw Rada może uchylić
kwestionowane postanowienie bądź całą uchwałę
zwykłą większością głosów.
6. W przypadkach spornych dotyczących zapisów
statutu, rozstrzyga Burmistrz zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

Gospodarka finansowa i nadzór.
§ 18.1. Samorząd
mieszkańców
prowadzi
gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Samorząd gospodaruje samodzielnie środkami
wydzielonymi do jego dyspozycji, przeznaczając je na:
1) remonty i utrzymanie dróg,
2) budowę i modernizację chodników,
3) wydatki związane z działalnością samorządu,
4) zaspakajanie
potrzeb
kulturalno-oświatowych
i sportowych mieszkańców miasta,
5) oświetlenie uliczne.
3. Projekt podziału i wydatkowania środków
finansowych, znajdujących się w dyspozycji samorządu,
przygotowuje zarząd, a zatwierdza zebranie ogólne.
4. Dla rozliczenia dokonanych wydatków w ramach
środków finansowych samorządu, przewodniczący
zarządu przedkłada rachunki wystawiane na Urząd
Miejski w Kamieniu Krajeńskim.

Postanowienia końcowe.
§ 20. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
statutem stosuje się przepisy Statutu Gminy Kamień
Krajeński oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z p. zm./.
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UCHWAŁA Nr V/11/2010
RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janikowo oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
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, póz. 1591 Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, Dz.U. Z 2002, 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128,
Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675), art. 30 ust. 6,10 i 10a i art. 49 ust. 2
w związku z art. 91 d 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. 96, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 1 poz. 1, Nr 56,
poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213,
poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) oraz art. 4 ust. 1
w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)
w uzgodnieniu z istniejącymi na terenie Gminy
Janikowo organizacjami związkowymi Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się
zatrudnionych
w

regulamin dla nauczycieli
placówkach
oświatowych

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 6

– 168 –

prowadzonych przez Gminę Janikowo określający
wysokość
dodatków
i
innych
składników
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych
warunków
ich
przyznawania,
zwany
dalej
Regulaminem.
Rozdział 1
Przepisy ogólne

1)

2)
3)

4)

§ 2. Regulamin określa w szczególności:
wysokość
stawek
dodatku
motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki ich przyznawania;
szczegółowe warunki przyznawania dodatku za
wysługę lat;
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw;
wysokość i warunki wypłacania nagród ze
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o:
1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela;
2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31stycznia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r.
Nr 22, poz. 181 ze zmianami) w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę,
przedszkole, zespół placówek oświatowych prowadzone przez Gminę Janikowo
4) nauczycielu - należy przez to rozumieć również
wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego
zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych,
o których mowa w pkt. 3; dyrektorze lub
wicedyrektorze – należy przez to rozumieć
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której
mowa w pkt. 3;
5) klasie - należy przez to rozumieć także oddział;
6) grupie - należy przez to rozumieć grupę uczniów,
która powstała w wyniku podziału klasy na grupy na
zajęciach określonych w przepisach o ramowych
planach nauczania oraz zgodnie z tymi przepisami;
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin –
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w § 2 ust. 1
rozporządzenia;
8) dodatku - należy przez to rozumieć kwotę
przysługującego dodatku.
§ 4.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym
wymiarze czasu pracy poszczególne składniki
wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do
wymiaru czasu pracy, o ile postanowienia niniejszego

Poz. 56

Regulaminu lub przepisy szczególne nie stanowią
inaczej.
2. W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin - za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw
przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych
dla godzin ponadwymiarowych.
Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 5.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
Karty Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
3. Dodatek przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca.
4. Dodatek przysługuje za dni, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności
w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek
choroby lub konieczności osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek
z ubezpieczenia społecznego.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 6.1. W każdej szkole tworzy się fundusz
przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
w wysokości zgodnej z uchwałą budżetową gminy.
2. Przyznanie
nauczycielowi
dodatku
motywacyjnego uzależnione jest od przepracowania
w szkole co najmniej 1 roku.
3. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy
i winien być zróżnicowany w zależności od spełnienia
kryteriów, o których mowa w ust. 4.
4. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego
dla nauczyciela lub jego wysokości uwzględnia się:
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach,
turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach
działań, związanych z realizowanym procesem
dydaktycznym;
3) skuteczne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie
postaw odpowiedzialności za własną edukację,
planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz
właściwych postaw moralnych i społecznych;
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom
i uzależnieniom;
5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów
potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich
potrzeb, w szczególności w stałej współpracy
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z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami
świadczącymi pomoc socjalną;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości
szkolnych;
7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których
mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych;
8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
9) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie
uzdolnionego;
11) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;
12) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych
metod nauczania i wychowania we współpracy
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz
innymi instytucjami wspomagającymi;
13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie
zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku
lokalnym.
5. Przy
ustalaniu
wysokości
dodatku
motywacyjnego dla dyrektora, poza warunkami
wymienionymi w ust. 4 odnoszącymi się również do
stanowiska dyrektora dodatek różnicuje się w zależności
od spełnienia niżej wymienionych kryteriów,
a w szczególności:
1) skuteczne zarządzanie szkołą, zapewniające ciągły
rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;
2) właściwą współpracę z organem prowadzącym
i nadzorującym szkołę;
3) współdziałanie z organami szkoły i związkami
zawodowymi;
4) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktycznowychowawczej i opiekuńczej;
5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań,
samokształceniu i doskonaleniu zawodowym;
6) przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
7) zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy;
8) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw
osobowych pracowników oraz spraw uczniowskich
i ich rodziców;
9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
10) promocja szkoły na zewnątrz.
§ 7.1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy.
2. Odpis na dodatek motywacyjny dla nauczyciela
nie może być wyższy niż 2,5% otrzymywanego przez
nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego a dla
Dyrektora szkoły nie może być wyższy niż 0,5%
otrzymywanego przez dyrektora wynagrodzenia
zasadniczego
3. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres
jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania
warunków, o których mowa w § 6, dla nauczycieli
ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora - Burmistrz
Gminy i Miasta.
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Rozdział 4
Dodatki funkcyjne
§ 8.1. Nauczycielowi,
któremu
powierzono
stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny
zgodnie z tabelą dodatków funkcyjnych stanowiącą
załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły ustala Burmistrz Gminy i Miasta, a dla
nauczyciela, w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela
zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor
szkoły.
§ 9. Nauczycielowi,
któremu
powierzono
wychowawstwo klasy przysługuje miesięczny dodatek
w wysokości 4 % wynagrodzenia zasadniczego.
§ 10. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję
opiekuna stażu przysługuje miesięczny dodatek
w wysokości 2,5% za każdego nauczyciela
powierzonego opiece.
§ 11.1. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję
doradcy metodycznego przysługuje miesięczny dodatek
w wysokości od 200 do 300 złotych.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1,
ustala dyrektor szkoły.
§ 12.1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w
którym
nastąpiło
powierzenie
stanowiska
kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie to
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków
związanych
z
powierzonym
stanowiskiem
kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli
zaprzestanie
pełnienia
obowiązków
nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego
następującego po trzech miesiącach nieobecności
dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
Rozdział 5
Dodatki za warunki pracy
§ 13.1. Nauczycielowi przysługuje miesięczny
dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1,
uzależniona jest od:
1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości
dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć;
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach,
o których mowa w ust. 1.
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§ 14. Nauczycielom przysługują miesięczne dodatki
za trudne warunki pracy:
1) nauczycielom szkół podstawowych prowadzących
zajęcia w klasach łączonych przysługuje dodatek
w wysokości 15% stawki godzinowej za każdą
przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania;
2) nauczycielom szkół, którzy prowadzą nauczanie
indywidualne uczniów zakwalifikowanych do
kształcenia specjalnego przysługuje dodatek
w wysokości 17% stawki godzinowej za każdą
przepracowaną w tych klasach lub , z tym uczniem
godzinę nauczania.
§ 15.1. Za pracę w warunkach uciążliwych,
z zastrzeżeniem ust. 2, uznaje się realizowanie zajęć
wymienionych w § 14 i prowadzonych z dziećmi
i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów
chorobowych, o których mowa w § 2 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego
2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności
u osób w wieku do 16. roku życia (Dz.U. Nr 17,
poz. 162 ze zmianami), uzasadnia konieczność
sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz
prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16. roku
życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności
organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
(Dz.U. Nr 139, poz. 1328 ze zmianami).
2. Nauczycielom z tytułu pracy w warunkach
określonych w ust. 1 przysługuje dodatek w wysokości
20% ich wynagrodzenia zasadniczego.
§ 16. Nauczycielom
wykonującym
pracę
w warunkach szkodliwych, określonych w odrębnych
przepisach wydanych przez ministra właściwego do
spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym
do spraw oświaty i wychowania, przysługuje dodatek
w wysokości 20%.
§ 17.1. Dodatek, o którym mowa w § 16, przysługuje
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą
dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania
pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak
za okres urlopu wypoczynkowego.
2. Dodatek, o którym mowa w § 16, przysługuje
nauczycielowi, jeżeli realizuje w takich warunkach
obowiązujący go wymiar zajęć przez co najmniej
40 godzin w miesiącu.
3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze, przysługuje dodatek na zasadach
określonych w ust. 2, z tym że do czasu pracy, od
którego uzależnione jest prawo do dodatku, wlicza się
również faktycznie odbyte przez nauczyciela godziny
hospitacji oraz godziny instruktażu i kontroli zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
wykonywanych w warunkach określonych w § 16.
4. Dodatek przysługuje nauczycielowi mimo
nieprzepracowania 40 godzin w miesiącu, w okresie
niewykonywania pracy, za który przysługuje
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wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego. Jeżeli jednak nauczyciel w danym
miesiącu przepracował co najmniej 40 godzin mimo
czasowej nieobecności w pracy z innych przyczyn,
dodatek przysługuje w całości.
5. Dodatek, o którym mowa w § 16, przyznaje się
na podstawie wyników badania środowiska pracy,
stwierdzających,
że
praca
jest
wykonywana
w warunkach, o których mowa wyżej, a stężenie lub
natężenie czynników szkodliwych dla zdrowia
przekraczają najniższe dopuszczalne normy lub
niemożliwe jest zachowanie innych higienicznych norm
pracy.
6. Szkoły prowadzą wykazy stanowisk pracy, na
których przyznane zostały nauczycielom dodatki,
o których mowa w § 16 oraz ewidencję czasu pracy tych
nauczycieli.
§ 18. W razie zbiegu tytułów do dodatków, o których
mowa w § 15-17, przysługuje nauczycielowi prawo do
każdego z tych dodatków.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i doraźnych zastępstw
§ 19.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego
zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez
miesięczną
liczbę
godzin
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych
lub
doraźnego
zastępstwa
nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę
doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego,
łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w tych
warunkach,
przez
miesięczną
liczbę
godzin
realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której
mowa w ust. 1 i 2, ustala się, mnożąc tygodniowy
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób,
że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia
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liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony
w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7
Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może
być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
§ 20. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa
w § 19, przysługuje za godziny faktycznie
zrealizowane.
§ 21. Nauczycielom realizującym dodatkowe zajęcia
pozalekcyjne przysługuje odrębne wynagrodzenie
ustalone w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe.
Rozdział 7
Wysokość i warunki wypłacania nagród ze
specjalnego funduszu nagród
§ 22.1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze
specjalnego
funduszu
nagród
za
osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty
Nauczyciela.
2. W budżecie Gminy Janikowo tworzy się
specjalny fundusz nagród rocznych, z przeznaczeniem
na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów
szkół, z czego:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektorów szkół;
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Burmistrza.
W miarę posiadanych środków kwota przeznaczona
na nagrody może być wyższa.
§ 23.1. Nagrody, o których mowa w § 22, są
przyznawane każdego roku z okazji Dnia Edukacji
Narodowej i mają charakter uznaniowy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
nagroda może być przyznana w innym terminie na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Nagrody przyznają:
1) ze środków ,o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 –
Dyrektor szkoły;
2) ze środków, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 2 –
Burmistrz.
§ 24.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody
dyrektora, Burmistrza może wystąpić:
1) dyrektor szkoły – dla nauczycieli szkół
prowadzonych przez Gminę Janikowo
2) Sekretarz Gminy i Miasta– dla dyrektorów szkół;
3) organ sprawujący nadzór pedagogiczny – dla
nauczycieli lub dyrektorów szkół;
4) z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela
korzystającego z oddelegowania do pracy
związkowej może wystąpić właściwa zakładowa
organizacja związkowa;
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5) nagroda może być przyznana także wyłącznie
z inicjatywy Burmistrza, jeżeli nauczyciel, dyrektor
szkoły spełnia warunki określone w § 25. W takim
przypadku Burmistrz zasięga opinii zakładowych
organizacji
związkowych
reprezentujących
nauczycieli
zatrudnionych
w
szkołach
prowadzonych przez Gminę Janikowo, które
zajmują stanowisko w ciągu 5 dni.
2. Wniosek o przyznanie nagrody składa się na
specjalnym formularzu i powinien zawierać następujące
dane kandydata do nagrody:
1) imię i nazwisko,
2) datę urodzenia,
3) informację o wykształceniu, stopniu awansu
zawodowego,
4) staż pracy pedagogicznej,
5) nazwę szkoły,
6) zajmowane stanowisko,
7) otrzymane dotychczas nagrody,
8) ocenę pracy pedagogicznej,
9) uzasadnienie, w którym należy zamieścić informacje
o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich
latach, po otrzymaniu ostatniej nagrody.
3. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza winny
być złożone do Sekretarza Gminy i Miasta do dnia
30 września i rozpatrzone do dnia 10 października
każdego roku.
4. Wnioski rozpatruje Burmistrz, lub w wyjątkowej
sytuacji osoba , upoważniona przez Burmistrza
§ 25. Nagroda, o której mowa w § 22, może być
przyznana nauczycielowi, dyrektorowi szkoły, który
posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej,
otrzymywał w danym roku szkolnym lub w roku
szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody
dodatek motywacyjny przez co najmniej sześć miesięcy,
przepracował w szkole co najmniej 1 rok, a także
uzależniona jest od jakości świadczonej pracy związanej
z pełnioną funkcją oraz w przypadku nauczyciela
spełniania odpowiednio co najmniej 3 z następujących
kryteriów, a w przypadku dyrektora szkoły spełniania
co najmniej 4 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzonych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III
stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych, zajęciem przez uczniów
(zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach,
zawodach,
przeglądach
i
festiwalach
wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami
mającymi trudności w nauce,
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e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie lub szkole, w szczególności przez
organizowanie wycieczek, udział uczniów
w
spektaklach
teatralnych,
koncertach,
wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami
systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii
społecznej i niedostosowania społecznego dzieci
i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami;
w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej
na:
a) udziale
w
zorganizowanych
formach
doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela;
w zakresie spraw finansowych i administracyjnych:
prawidłowego dysponowania przyznanymi szkole
środkami budżetowymi oraz gospodarowania
mieniem,
przestrzegania
obowiązujących
przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników i uczniów, przepisów dotyczących
organizacji szkoły.
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Rozdział 8
Przepisy końcowe
§ 28. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

się

§ 29. Traci moc uchwała Nr XXXVI/253/2010 Rady
Miejskiej w Janikowie z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janikowo
oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
w 2010 r.. (Dz.Urz.Woj. Kujawsko-Pomorskiego nr 72,
poz. 800)
§ 30. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i obowiązuje od dnia 1stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Jaszcz

§ 26. Nauczyciel, któremu została przyznana
nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza
się w jego teczce akt osobowych.
§ 27.1. Nagroda dyrektora szkoły nie może być
wyższa od nagrody organu prowadzącego.
2. Wysokość nagrody Burmistrza wynosi nie mniej
niż minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela
mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem
pedagogicznym określone w rozporządzeniu.

Załącznik
do uchwały nr V/11/2010
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Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Wysokość dodatków funkcyjnych dla stanowisk kierowniczych
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UCHWAŁA Nr V/12/2010
RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Janikowo.
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 Dz.U. Z 2002, 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, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106,
poz. 675) art. 54 ust. 7 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. 96, Nr 80,
poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821,
z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572,
Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706),

w uzgodnieniu z istniejącymi na terenie Gminy
Janikowo organizacjami związkowymi Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego
dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Janikowo.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie
się przez to nauczycieli, wychowawców i innych
pracowników
pedagogicznych
zatrudnionych
w
przedszkolach,
szkołach
podstawowych
i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Janikowo
2) szkołach bez bliższego określenia – rozumie się
przez to przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja
(zespół szkół) prowadzone przez Gminę Janikowo;
§ 3.1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
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w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego
wymiaru zajęć w szkole, położonej na terenie wiejskim,
prowadzonej przez Gminę Janikowo, przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od
liczby osób wspólnie z nim zamieszkujących
i pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu, zwany
dalej „dodatkiem”, wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) dla 1 osoby – 72 zł;
2) dla 2 osób – 90 zł
3) dla 3 osób – 108 zł;
4) dla 4 i więcej osób - 126 zł.
2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o których mowa w § 3 ust. 1, nauczyciel otrzymujący
dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić
dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący
dodatek – Burmistrza. W przypadku niepowiadomienia
dyrektora szkoły lub Burmistrza o zmianie liczby
członków rodziny, nienależnie pobrane przez
nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

wojskowej – nie dłużej niż do końca okresu, na
który została zawarta umowa o pracę;
4) korzystania
z
urlopu
wychowawczego
przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącemu także nauczycielem, stale z nim
zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
w wysokości określonej w § 3 ust. 1. Małżonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im
wypłacał dodatek.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXVI/254/2010 Rady
Miejskiej w Janikowie z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Janikowo w 2010 r. (Dz.Urz.Woj. KujawskoPomorskiego Nr 72, poz. 801)

§ 8.1. Dodatek przyznaje się na wniosek
nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek
nauczycieli
będących
współmałżonkami,
z uwzględnieniem § 4.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi szkoły- Burmistrz.
§ 9. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
§ 10. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Gminy i Miasta
dyrektorom szkół.

§ 5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
mieszkalnego.

powierza
Janikowa,

się
oraz

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.

§ 6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku
szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany
przez wskazanego pracodawcę.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Jaszcz

§ 7. Dodatek przysługuje w okresach wykonywania
pracy, a także w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania
zasadniczej
służby
wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
57
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UCHWAŁA Nr III/15/10
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz
lit.” i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.
zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212,
art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,
art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240
z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dochody
budżetu
gminy
ogółem
w wysokości 16 565 967,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1, w tym:
1) dochody własne 3 300 682,00 zł
2) dotacje celowe 3 137 386,00 zł
3) subwencje 7 740 599,00 zł
4) środki z Unii Europejskiej 2 371 408,00 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe 2 608 421,00 zł, w tym:
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a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje
2 498 421,00 zł
2) dochody bieżące 13 957 546,00 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w kwocie 1 943 621,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości
18 245 967,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki majątkowe 4 914 958,00 zł
2) wydatki bieżące 13 331 009,00 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne 6 523 642,00 zł
b) dotacje 605 395,00 zł
c) obsługa długu publicznego 170 800,00 zł
d) wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń
i gwarancji 110 560,00 zł.
2. Plan inwestycyjny na rok 2011 zgodnie
z załącznikiem nr 3.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek ona pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do wysokości 500.000 zł
2) zaciągniecie kredytu na pokrycie planowanego
deficytu budżetowego w wysokości 1 680 000,00 zł
3) zaciągnięcia
kredytu
na
spłatę
wcześniej
zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów
i pożyczek w wysokości 280 585,00 zł
4) zaciągnięcia
pożyczki
na
wyprzedzające
finansowanie działań finansowych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do
wysokości 1 943 621,00 zł
5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących
polegających na przenoszeniu planu wydatków na
wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu
6) lokowanie wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości
1 680 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 680,000,00 zł.
§ 4. Przychody
budżetu
w
wysokości
1 960 585,00 zł, rozchody w wysokości 280 585,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 20.000,00 zł
2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania
kryzysowego 40 000,00 zł.
§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem
nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej wykonanych na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Bonna

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 78 000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72 660,00 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 680,00 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 8. Planowane dotacje udzielone z budżetu Gminy
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
w kwocie 500.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 1 680 000,00 zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
w postaci kredytów i pożyczek w wysokości
280 585,00 zł
Załącznik
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do uchwały nr III/15/10
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 30 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr III/15/10
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 30 grudnia 2010 r.
PLANOWANE DOCHODY GMINY NA 2011 ROK
Dział

Rozdział

§

020
02001
750

600
60016
6297

633

Temat
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw,
pozyskane z innych źródeł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Wartość
2 123,00 zł
2 123,00 zł
2 123,00 zł

1 054 800,00 zł
1 054 800,00 zł
500 000,00 zł
458 554,00 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 6

662

630
63095
6297

700
70005
047
075

077
083
091
710
71035
202

750
75011
201

75023
083
092
751
75101
201

756

75601
035
75615

031
032
033
034
091
75616

031
032
033
034
050
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Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Turystyka
Pozostała działalność
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z usług
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Działalność usługowa
Cmentarze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
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96 246,00 zł
1 380 884,00 zł
1 380 884,00 zł
1 380 884,00 zł
328 538,00 zł
328 538,00 zł
3 399,00 zł
108 049,00 zł

110 000,00 zł
106 690,00 zł
400,00 zł
2 000,00 zł
2 000,00 zł
2 000,00 zł
92 100,00 zł
72 600,00 zł
72 600,00 zł
19 500,00 zł
16 700,00 zł
2 800,00 zł
1 386,00 zł
1 386,00 zł
1 386,00 zł
2 759 793,00 zł
3 930,00 zł
3 930,00 zł
576 284,00 zł
284 070,00 zł
198 245,00 zł
77 243,00 zł
16 226,00 zł
500,00 zł
922 615,00 zł
337 400,00 zł
508 425,00 zł
11 122,00 zł
7 828,00 zł
51 340,00 zł
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091
75618
041
048
75621
001
002
758
75801
292
75807
292
75831
292
801
80101
083
80110
075

80113
083
80148
083
852
85212

201

85213

201

203
85214
203
85216
203
85219
203
85295
203
853
85395
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Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpływy z usług
Gimnazja
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
Dowożenie uczniów do szkół
Wpływy z usług
Stołówki szkolne
Wpływy z usług
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
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6 500,00 zł
93 498,00 zł
15 498,00 zł
78 000,00 zł
1 163 466,00 zł
1 154 436,00 zł
9 030,00 zł
7 740 599,00 zł
5 098 906,00 zł
5 098 906,00 zł
2 550 125,00 zł
2 550 125,00 zł
91 568,00 zł
91 568,00 zł
179 840,00 zł
16 800,00 zł
16 800,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł

10 000,00 zł
10 000,00 zł
143 040,00 zł
143 040,00 zł
2 506 600,00 zł
2 166 000,00 zł
2 166 000,00 zł
24 100,00 zł

14 000,00 zł
10 100,00 zł
32 700,00 zł
32 700,00 zł
95 000,00 zł
95 000,00 zł
83 700,00 zł
83 700,00 zł
105 100,00 zł
105 100,00 zł
427 787,00 zł
427 787,00 zł
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200

900
90019
069
90020
040
921
92109
083
926
92601
075

6297
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Poz. 58

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych opłat
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
Wpływy z opłaty produktowej
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wpływy z usług
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związkó powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeół

427 787,00 zł

Razem:

16 565 967,00

10 150,00 zł
8 650,00 zł
8 650,00 zł
1 500,00 zł
1 500,00 zł
1 630,00 zł
1 630,00 zł
1 630,00 zł
77 737,00 zł
77 737,00 zł
15 000,00 zł

62 737,00 zł

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/15/10
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 30 grudnia 2010 r.
PLANOWANE WYDATKI GMINY NA 2011 ROK
Dział

Rozdział

§

010
01010
605
01030
285
01095
417
421
430
600
60014
271

60016
421
430
443
605
6057
6059
630
63095
417

Temat
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostekl budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Turystyka
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe

Wartość
91 550,00 zł
60 000,00 zł
60 000,00 zł
16 300,00 zł
16 300,00 zł
15 250,00 zł
1 300,00 zł
10 050,00 zł
3 900,00 zł
1 855 897,00 zł
20 000,00 zł
20 000,00 zł
1 835 897,00 zł
17 200,00 zł
54 000,00 zł
1 000,00 zł
917 000,00 zł
500 000,00 zł
346 697,00 zł
2 335 584,00 zł
2 335 584,00 zł
16 010,00 zł
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421
430
6057
6059
700
70005
231

421
426
427
430
443
710
71004
417
430
71014
430
71035
421
430
71095
443
720
72095
605
750
75011
401
404
411
412
421
444
75022
303
421
441
75023
302
401
404
411
412
417
421
426
427
428
430
435
436
437
441
443
444
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Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zakup usług pozostałych
Cmentarze
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Różne opłaty i składki
Informatyka
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Podróże służbowe krajowe
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjinarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Poz. 58

17 000,00 zł
1 100,00 zł
1 380 884,00 zł
920 590,00 zł
250 916,00 zł
250 916,00 zł
1 320,00 zł
47 950,00 zł
98 481,00 zł
42 500,00 zł
56 665,00 zł
4 000,00 zł
93 658,00 zł
35 858,00 zł
34 700,00 zł
1 158,00 zł
10 700,00 zł
10 700,00 zł
3 100,00 zł
1 500,00 zł
1 600,00 zł
44 000,00 zł
44 000,00 zł
70 000,00 zł
70 000,00 zł
70 000,00 zł
1 602 209,00 zł
72 600,00 zł
57 000,00 zł
4 100,00 zł
9 011,00 zł
489,00 zł
800,00 zł
1 200,00 zł
60 984,00 zł
51 204,00 zł
7 850,00 zł
1 930,00 zł
1 244 114,00 zł
4 600,00 zł
737 281,00 zł
56 300,00 zł
120 540,00 zł
19 443,00 zł
19 000,00 zł
86 800,00 zł
8 500,00 zł
30 000,00 zł
650,00 zł
82 300,00 zł
5 500,00 zł
5 800,00 zł
13 000,00 zł
13 000,00 zł
6 800,00 zł
23 400,00 zł
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470
75075
421
430
443
75095
302
303
401
404
411
412
421
430
443
444
751
75101
430
754
75405
4210
75412
303
411
417
421
426
427
428
430
436
443
75495
421
4300
756

75647
303
430
461
757
75702
811

75704
802
758
75818
481
801
80101
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Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Pozostała działalność
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Zakup usług pozostałych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Policji
Zakup materiałów i wyposażenia
Ochotnicze straże pożarne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Różne opłaty i składki
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup usług pozostałych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i
pożyczek
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

Poz. 58

11 200,00 zł
58 200,00 zł
6 000,00 zł
48 500,00 zł
3 700,00 zł
166 311,00 zł
850,00 zł
27 900,00 zł
94 180,00 zł
7 100,00 zł
15 300,00 zł
2 481,00 zł
4 000,00 zł
2 500,00 zł
7 500,00 zł
4 500,00 zł
1 386,00 zł
1 386,00 zł
1 386,00 zł
124 920,00 zł
2 000,00 zł
2 000,00 zł
92 920,00 zł
14 000,00 zł
600,00 zł
19 400,00 zł
20 820,00 zł
12 300,00 zł
8 000,00 zł
5 500,00 zł
3 000,00 zł
300,00 zł
9 000,00 zł
30 000,00 zł
25 000,00 zł
5 000,00 zł
16 600,00 zł
16 600,00 zł
10 300,00 zł
5 400,00 zł
900,00 zł
281 360,00 zł
170 800,00 zł
170 800,00 zł
110 560,00 zł
110 560,00 zł
60 000,00 zł
60 000,00 zł
60 000,00 zł
6 038 472,00 zł
2 865 240,00 zł
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302
401
404
411
412
417
421
424
426
427
428
430
435
437
441
443
444
80103
302
401
404
411
412
421
424
428
441
444
80104
302
401
404
411
412
417
421
424
426
427
428
430
437
441
443
444
470
80110
302
401
404
411
412
417
421
424
426
427
428

– 189 –

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjinarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup usług zdrowotnych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Przedszkola
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjinarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Gimnazja
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych

Poz. 58

116 115,00 zł
1 817 951,00 zł
158 253,00 zł
317 825,00 zł
51 263,00 zł
10 000,00 zł
160 934,00 zł
6 453,00 zł
42 770,00 zł
12 429,00 zł
2 009,00 zł
10 332,00 zł
881,00 zł
6 831,00 zł
3 142,00 zł
6 410,00 zł
141 642,00 zł
192 970,00 zł
10 762,00 zł
131 693,00 zł
10 683,00 zł
23 302,00 zł
3 760,00 zł
2 310,00 zł
1 715,00 zł
306,00 zł
204,00 zł
8 235,00 zł
408 476,00 zł
16 710,00 zł
215 015,00 zł
17 142,00 zł
43 272,00 zł
6 979,00 zł
3 000,00 zł
32 408,00 zł
3 152,00 zł
5 253,00 zł
34 489,00 zł
816,00 zł
1 782,00 zł
1 109,00 zł
408,00 zł
735,00 zł
25 806,00 zł
400,00 zł
1 759 858,00 zł
68 994,00 zł
1 194 699,00 zł
88 400,00 zł
205 383,00 zł
33 127,00 zł
2 000,00 zł
69 588,00 zł
3 152,00 zł
15 389,00 zł
2 500,00 zł
2 101,00 zł
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430
435
436
437
441
443
444
80113
302
401
404
411
412
417
421
427
428
430
441
443
444
80114
401
404
411
412
421
428
430
437
441
443
444
470
80146
430
441
470
80148
302
401
404
411
412
421
422
427
428
444
606
80195
6059
851
85121
605
85153
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Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjinarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjinarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Stołówki szkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zwalczanie narkomanii

Poz. 58

4 603,00 zł
355,00 zł
760,00 zł
1 668,00 zł
1 612,00 zł
4 233,00 zł
61 294,00 zł
233 090,00 zł
474,00 zł
89 924,00 zł
7 252,00 zł
14 761,00 zł
2 382,00 zł
785,00 zł
92 000,00 zł
8 878,00 zł
306,00 zł
6 569,00 zł
2 040,00 zł
4 931,00 zł
2 788,00 zł
198 985,00 zł
130 741,00 zł
17 110,00 zł
22 459,00 zł
3 623,00 zł
4 191,00 zł
526,00 zł
9 824,00 zł
3 383,00 zł
1 051,00 zł
526,00 zł
3 450,00 zł
2 101,00 zł
29 824,00 zł
23 742,00 zł
1 051,00 zł
5 031,00 zł
299 215,00 zł
834,00 zł
105 953,00 zł
8 826,00 zł
17 434,00 zł
2 814,00 zł
6 777,00 zł
143 040,00 zł
2 173,00 zł
464,00 zł
5 750,00 zł
5 150,00 zł
50 814,00 zł
50 814,00 zł
378 340,00 zł
300 000,00 zł
300 000,00 zł
5 680,00 zł
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421
430
85154
411
412
417
421
422
430
852
85202
430
85212

302
311
401
404
411
412
421
426
430
437
441
443
444
470
85213

413
85214
311
85215
311
85216
311
85219
302
401
404
411
412
417
421
426
428
430
437
441
443
444
470
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Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Zakup usług pozostałych
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjinarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
Świadczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne
Zasiłki stałe
Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjinarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

Poz. 58

340,00 zł
5 340,00 zł
72 660,00 zł
2 625,00 zł
385,00 zł
27 780,00 zł
4 850,00 zł
4 900,00 zł
32 120,00 zł
3 009 771,00 zł
34 000,00 zł
34 000,00 zł
2 166 000,00 zł
810,00 zł
2 037 623,00 zł
33 382,00 zł
2 593,00 zł
71 021,00 zł
882,00 zł
5 895,00 zł
860,00 zł
8 129,00 zł
715,00 zł
1 100,00 zł
215,00 zł
1 375,00 zł
1 400,00 zł
24 100,00 zł

24 100,00 zł
66 456,00 zł
66 456,00 zł
150 000,00 zł
150 000,00 zł
95 000,00 zł
95 000,00 zł
268 956,00 zł
2 272,00 zł
181 310,00 zł
17 465,00 zł
30 319,00 zł
4 663,00 zł
1 000,00 zł
7 807,00 zł
1 850,00 zł
100,00 zł
10 585,00 zł
715,00 zł
4 000,00 zł
245,00 zł
5 225,00 zł
1 400,00 zł
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85228
430
85295
311
430
853
85395
232

4017
4019
4117
4119
4127
4129
4179
4217
4219
4307
4309
4359
4439
6067
6069
854
85401
302
401
404
411
412
444
900
90015
426
430
605
90019
421
430
90020
421
90095
401
411
412
421
428
430
443
444
921
92109
248
417
421
426
430
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Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
Zakup usług pozostałych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposazenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Rózne opłaty i skłądki
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych

Poz. 58

9 984,00 zł
9 984,00 zł
195 275,00 zł
191 575,00 zł
3 700,00 zł
511 319,00 zł
511 319,00 zł
12 757,00 zł
32 387,00 zł
16 607,00 zł
4 920,00 zł
3 455,00 zł
793,00 zł
557,00 zł
8 520,00 zł
24 582,00 zł
7 799,00 zł
171 325,00 zł
4 657,00 zł
9 460,00 zł
1 000,00 zł
193 780,00 zł
18 720,00 zł
42 232,00 zł
42 232,00 zł
2 987,00 zł
28 222,00 zł
2 394,00 zł
5 105,00 zł
824,00 zł
2 700,00 zł
405 498,00 zł
268 000,00 zł
180 000,00 zł
75 000,00 zł
13 000,00 zł
8 650,00 zł
2 850,00 zł
5 800,00 zł
1 500,00 zł
1 500,00 zł
127 348,00 zł
30 600,00 zł
4 648,00 zł
1 700,00 zł
33 000,00 zł
1 000,00 zł
50 200,00 zł
1 000,00 zł
5 200,00 zł
739 034,00 zł
633 809,00 zł
449 093,00 zł
41 410,00 zł
115 366,00 zł
17 137,00 zł
6 533,00 zł
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606
92116
248
926
92601
401
411
412
421
426
430
605
92695
282
421
430
6057
6059
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Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem:

Poz. 58

4 270,00 zł
105 225,00 zł
105 225,00 zł
337 221,00 zł
214 168,00 zł
33 300,00 zł
5 053,00 zł
815,00 zł
72 000,00 zł
63 000,00 zł
8 000,00 zł
32 000,00 zł
123 053,00 zł
17 000,00 zł
1 000,00 zł
3 000,00 zł
62 737,00 zł
39 316,00 zł
18 245 967,00 zł
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Poz. 58

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 6

– 195 –

Poz. 58
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Poz. 58

Załącznik nr 4
do uchwały nr III/15/10
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

1

Przychody ogółem:
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
Rozchody ogółem:
Spłaty otrzymanych krajpowych pożyczek i kredytów

952

1

992

Kwota w złotych
1 960 585,00
1 960 585,00
280 585,00
280 585,00
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Poz. 58

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 6

– 198 –

Poz. 58
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Poz. 58,59

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/15/10
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Dotacje udzielone z budżetu gminy
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
dział

Rozdz.

§

588 395,00
treść

Dotacje celowe
Transport i łączność
60014
Drogi publiczne i powiatowe
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jst
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące trealizowane na
2310
podstawie porozumień
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżace realizowane
2320
na podstawie porozumień
Dotacje podmiotowe
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92116
Biblioteki
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dotacje celowe
926
Kultura fizyczna i sport
92695
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
2820
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
ogółem
600

kwota
34 077,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1 320,00
1 320,00
1 320,00
12 757,00
12 757,00
12 757,00
554 318,00
554 318,00
449 093,00
449 093,00
105 225,00
105 225,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
605 395,00
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO w TORUNIU
z dnia 10 stycznia 2011 r.
o zmianie w składzie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
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), podaje się do publicznej
wiadomości informację o zmianie w składzie Rady
Powiatu:
Uchwałą nr I/1/10 z dnia 29 listopada 2010 r. Rada
Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego
stwierdziła
wygaśnięcie mandatu radnego Marka Ryłowicza
w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 16 – KOMITET
WYBORCZY WYBORCÓW „CZAS DOBRYCH
GOSPODARZY” z powodu wyboru na wójta.
Natomiast Uchwałą nr II/7/10 z dnia 16 grudnia 2010 r.
Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego stwierdziła, że
59

w miejsce wygasłego mandatu wstąpił kandydat z tej
samej listy Filip Szreter, który uzyskał kolejno
największą liczbę głosów, a nie utracił prawa
wybieralności.
Komisarz Wyborczy
w Toruniu
Andrzej Walenta
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Poz. 60,61
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO w TORUNIU
z dnia 10 stycznia 2011 r.
o zmianach w składzie Rady Powiatu Grudziądzkiego
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), podaje się do publicznej
wiadomości informację o zmianie w składzie Rady
Powiatu:

kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa
wybieralności.
3. Uchwałą nr II/4/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r.
Rada Powiatu Grudziądzkiego stwierdziła wygaśnięcie
mandatu radnej Haliny Kowalkowskiej w okręgu
wyborczym nr 4 z listy nr 16 – KOMITET
WYBORCZY
STOWARZYSZENIE
MIĘDZYGMINNE
POROZUMIENIE
SAMORZĄDOWE- MPS z powodu wyboru na wójta.
Natomiast Uchwałą nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia
2010 r. Rada Powiatu Grudziądzkiego stwierdziła, że
w miejsce wygasłego mandatu wstąpiła kandydatka z tej
samej listy Krystyna Pless, która uzyskała kolejno
największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa
wybieralności.

1. Uchwałą nr I/2/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r.
Rada Powiatu Grudziądzkiego stwierdziła wygaśnięcie
mandatu radnego Ireneusza Stefana Maja w okręgu
wyborczym nr 3 z listy nr 18 – KOMITET
WYBORCZY
WYBORCÓW
OBYWATELSKIE
FORUM
SAMORZĄDOWE
POWIATU
GRUDZIĄDZKIEGO z powodu wyboru na wójta.
Natomiast Uchwałą nr II/5/2010 z dnia 9 grudnia
2010 r. Rada Powiatu Grudziądzkiego stwierdziła, że
w miejsce wygasłego mandatu wstąpił kandydat z tej
samej listy Włodzimierz Jan Łącz, który uzyskał
kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa
wybieralności.

Komisarz Wyborczy
w Toruniu
Andrzej Walenta

2. Uchwałą nr I/3/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r.
Rada Powiatu Grudziądzkiego stwierdziła wygaśnięcie
mandatu radnego Jana Bolesława Tesmera w okręgu
wyborczym nr 1 z listy nr 16 – KOMITET
WYBORCZY
STOWARZYSZENIE
MIĘDZYGMINNE
POROZUMIENIE
SAMORZĄDOWE- MPS z powodu wyboru na wójta.
Natomiast Uchwałą nr II/6/2010 z dnia 9 grudnia
2010 r. Rada Powiatu Grudziądzkiego stwierdziła, że
w miejsce wygasłego mandatu wstąpił kandydat z tej
samej listy Krzysztof Robert Klucznik, który uzyskał
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO w TORUNIU
z dnia 10 stycznia 2011 r.
o zmianach w składzie Rady Powiatu Toruńskiego
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), podaje się do publicznej
wiadomości informację o zmianie w składzie Rady
Powiatu:
1. Uchwałą nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. Rada
Powiatu Toruńskiego stwierdziła wygaśnięcie mandatu
radnego Jerzego Zająkały w okręgu wyborczym nr 5
z listy nr 5 – KOMITET WYBORCZY PRAWO

I SPRAWIEDLIWOŚĆ z powodu wyboru na wójta.
Natomiast Uchwałą nr II/8/10 z dnia 15 grudnia 2010 r.
Rada Powiatu Toruńskiego stwierdziła, że w miejsce
wygasłego mandatu wstąpiła kandydatka z tej samej
listy Honorata Anna Żeglarska, która uzyskała kolejno
największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa
wybieralności.
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2. Uchwałą nr II/7/10 z dnia 15 grudnia 2010 r.
Rada Powiatu Toruńskiego stwierdziła wygaśnięcie
mandatu radnego Jana Antoniego Surdyki w okręgu
wyborczym nr 5 z listy nr 17 – KOMITET
WYBORCZY
WYBORCÓW
PRZYMIERZE
SAMORZĄDOWE z powodu wyboru na wójta.
Natomiast Uchwałą nr III/17/10 z dnia 28 grudnia
2010 r. Rada Powiatu Toruńskiego stwierdziła, że
w miejsce wygasłego mandatu wstąpił kandydat z tej
samej listy Zdzisław Drapiewski, który uzyskał kolejno

największą liczbę
wybieralności.

Poz. 61,62,63

głosów,

a

nie

utracił

prawa

Komisarz Wyborczy
w Toruniu
Andrzej Walenta
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO w TORUNIU
z dnia 10 stycznia 2011 r.
o zmianie w składzie Rady Miasta Torunia
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), podaje się do publicznej
wiadomości informację o zmianie w składzie Rady
Miasta:

wyboru na prezydenta. Natomiast Uchwałą nr 5/10
z dnia 16 grudnia 2010 r. Rada Miasta Torunia
stwierdziła, że w miejsce wygasłego mandatu wstąpił
kandydat z tej samej listy Sławomir Kruszkowski, który
uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił
prawa wybieralności.

Uchwałą nr 4/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. Rada
Miasta Torunia stwierdziła wygaśnięcie mandatu
radnego Michała Franciszka Zaleskiego w okręgu
wyborczym nr 1 z listy nr 16 – KOMITET
WYBORCZY
WYBORCÓW
MICHAŁA
ZALESKIEGO CZAS GOSPODARZY z powodu

Komisarz Wyborczy
w Toruniu
Andrzej Walenta
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Porozumienie o Partnerstwie
Nr OR.0722-21/2010
zawarte dnia 15 listopada 2010 r. w Brodnicy

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 216 ust.2 pkt. 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Gmina Brodnica reprezentowana przez:
Wójta Gminy-Edwarda Łukaszewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Witolda
Jastrzębskiego
oraz
Gmina Miasta Brodniaca reprezentowana przez:
pierwszego zastępcę Burmistrza Miasta Brodnicy Jędrzeja
Tomellę
działającego
na
podstawie
upoważnienia z dnia 17 listopada 2009 r. Nr OP.0113163/09 udzielonego przez Burmistrza Miasta Brodnica
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Edyty
Ratkowskiej

zawierają porozumienie o partnerstwie o następującej
treści:
§ 1. Gmina Miasta Brodnica oraz Gmina Brodnica
zobowiązują się do współdziałania przy realizacji
inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie drogi
gminnej w ulicy Długiej w Brodnicy”.
§ 2. Po podjęciu stosownej uchwały przez Radę
Gminy Brodnica oraz po uzyskaniu przez Gminę
Brodnica dofinansowania realizacji inwestycji drogowej
polegającej na „Przebudowie ciągu dróg gminnych
Gorczenica - Kominy – Brodnica na odcinku o długości
1,764 km, w obszarze drogi Nr 080523C Gorczenica –
Kominy o dł. 0,205 km, w obszarze drogi Kominy –
Brodnica o dł. 1,115 km oraz w obszarze drogi
Nr 080505C Brodnica – Lamkowizna o dł. 0,444 km”,
Gmina Brodnica udzieli w 2011 roku pomocy
finansowej Gminie Miasta Brodnica w wysokości
260.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie polegające
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na „Przebudowie drogi gminnej w ulicy Długiej
w Brodnicy”.
§ 3.1. Gmina Miasta Brodnica zobowiązuje się do
zakończenia zadania najpóźniej do dnia 30 listopada
2011r.
2. Gmina Miasta Brodnica zapewni udział
w komisji odbiorowej przedstawiciela Gminy Brodnica,
wskazanego przez Wójta.
§ 4. Szczegółowe ustalenia dotyczące trybu i zasad
udzielania oraz rozliczenia dotacji zostaną określone
w umowie dotacji zawartej pomiędzy Gminą Brodnica
a Gminą Miasta Brodnica.
§ 5.1. Porozumienie zostanie zrealizowane po
podjęciu stosownych uchwał przez odpowiednie rady
gmin.
2. W przypadku nie uzyskania przez Gminę
Brodnica dofinansowania realizacji inwestycji drogowej
polegającej na przebudowie ciągu dróg gminnych
Gorczenica - Kominy – Brodnica na odcinku o długości
1,764 km, w obszarze drogi Nr 080523C Gorczenica –
Kominy o dł. 0,205 km, w obszarze drogi Kominy –
Brodnica o dł. 1,115 km oraz w obszarze drogi
Nr 080505C Brodnica – Lamkowizna o dł. 0,444 km
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011, niniejsze porozumienie traci
moc.
§ 6. Porozumienie sporządzono
w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
Stron.
§ 7. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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GMINA MIASTA
BRODNICA

GMINA BRODNICA

Zastępca Burmistrza
Jędrzej Tomella

Wójt
Edward Łukaszewski

Skarbnik Miasta
Edyta Ratkowska

Kontrasygnata Skarbnik
Gminy
Witold Jastrzębski
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