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UCHWAŁA Nr IV/10/10
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”,
lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675)
oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art., 222,
art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm. Dz.U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123,
poz. 835, Nr 152, poz. 1020 ) Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011
w wysokości 39.820.413,00 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- dochody bieżące w kwocie 29.319.825,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.500.588,00 zł,
w tym:
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
7.070.588,00 zł,
b) dochody ze sprzedaży majątku 3.225.000,00 zł,
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności
205.000,00 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują
w szczególności:
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków
europejskich (załącznik nr 5) 7.098.910,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych ustawami
(załącznik nr 3) 2.313.300,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji
rządowej (załącznik nr 3) 1.500,00 zł.
4. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do
uchwały.
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011
w wysokości 47.575.655,00 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują
w szczególności:
- wydatki bieżące 25.949.901,00 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków europejskich 33.320,00 zł,
- wydatki majątkowe 21.625.754,00 zł, w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.625.754,00 zł,
z tego:
- programy finansowane z udziałem środków
europejskich 14.243.085,00 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują
również:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych jst
odrębnymi ustawami (załącznik nr 3) 2.313.300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji
rządowej (załącznik nr 3) 1.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów
lub porozumień między jst (załącznik nr 3)
24.000,00 zł,
- wydatki na oświatę z podziałem na poszczególne
placówki oświatowe (załącznik nr 2 i 6),
- wydatki na sfinansowanie bieżących remontów
chodników oraz budowy nowych chodników
(załącznik nr 7) 388.243,00 zł.
§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu na 2011 rok
w wysokości 7.755.242,00 zł.
2. Deficyt budżetu określony w ust. 1 zostanie
pokryty przychodami z tytułu:
1) wpływów ze
sprzedaży
innych
papierów
wartościowych (emisja obligacji komunalnych)
7.755.242,00 zł.
§ 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych
przychodów budżetu w wysokości 8.155.242,00 zł,
2. Określa się łączną kwotę planowanych
rozchodów budżetu na wykup obligacji komunalnych
w wysokości 400.000,00 zł,
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik
nr 8.
§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu
zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych na:
1. Sfinansowanie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
7.755.242,00 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów 9.758,00 zł.
§ 6. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł;
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2) celowe w wysokości 75.000,00 zł na realizację
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 7.1. Określa się dotacje związane z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego dla:
1) samorządowych instytucji kultury w wysokości
595.000,00 zł,
2) jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych w wysokości 24.000,00 zł,
3) jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w wysokości 148.000,00 zł.
2.2. Wykaz instytucji otrzymujących dotacje zawiera
załącznik nr 9.
§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 300.000,00 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 8. Ustala się, że będzie stosowana zasada
zmniejszania wydatków budżetu w przypadku zwrotu
wydatków, w tym samym roku budżetowym.
§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 500.000,00 zł,
2) wyemitowania
obligacji
komunalnych
na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w wysokości 7.755.242,00 zł,
3) wyemitowania obligacji komunalnych na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
obligacji komunalnych w wysokości 9.758,00 zł,
4) dokonywania zmian w budżecie polegających na
przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu
w
zakresie
wydatków
na
uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
5) przekazania
kierownikom
jednostek
organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania
przeniesień
w planie wydatków bieżących, z wyjątkiem
wydatków
na
wynagrodzenia
osobowe
i bezosobowe, pochodne naliczane od wynagrodzeń
i dodatkowe wynagrodzenie roczne,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu bez naruszania
bieżących zobowiązań.
§ 10. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji
udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2011
w wysokości 1.000.000,00, z tego:
1) gwarancji do kwoty 200.000,00 zł,
2) poręczeń do kwoty 800.000,00 zł.
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§ 11. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do
przedstawienia organowi stanowiącemu w terminie do
dnia 31 sierpnia pisemnej informacji za I półrocze:
1) o
przebiegu
wykonania
budżetu
miasta
w szczegółowości uchwały budżetowej,
2) o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury w szczegółowości
nie mniejszej niż w planie finansowym
z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań,
w tym wymagalnych.
§ 12. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

uchwały

powierza

się

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Biuletynie
Informacji Publicznej.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Aldona Nocna
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/10/10
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK
Dział

Rozdz.
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Wyszczególnienie
4
Transport i łączność
Pozostała działalność
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów
o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Działalność usługowa
Cmentarze
Wpływy z innych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pańsatwa na
zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień
Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wpływy ze sprzedaży usług
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
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 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

Plan
dochodów
na 2011 rok
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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
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
Rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Opłata od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z różnych opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych
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Wpływy z opłaty skarbowej
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
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych jednostki samorządu
terytorialnego oraz innych umów o
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podobnym charakterze
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
Przedszkola
Wpływy z usług
Gimnazja
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych jednostki samorządu
terytorialnego oraz innych umów o
podobnym charakterze
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Stołówki szkolne
Wpływy z usług
Otrzymane darowizny w postaci
pieniężnej
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
Dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na realizację zadań bieżacych
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na realizację zadań bieżacych
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za
osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej
Dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na realizację zadań bieżacych
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Usługi opiekuńcze
Wpływy z usług
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500,00

9000,00
500,00
2000,00
361000,00
356500,00
4500,00
200,00
200,00

200,00
2927500,00

2185000,00

2185000,00

37100,00

5000,00

32100,00
153300,00

153300,00
245000,00

245000,00
147800,00

147800,00
43000,00
43000,00
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85295
O830
2030

900
90019
O690
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Poz. 594

Pozostała działalność
Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych opłat

116300,00
47000,00

69300,00
5403287,00
15000,00
15000,00

5
90095
6207

921
92195
6207

926
92601
x

O830
x

x

Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie umów między jednostkami samorządu
terytorialnego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie umów między jednostkami samorządu
terytorialnego
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wpływy z usług
Razem
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

5388287,00

5388287,00
1682301,00
1682301,00

1682301,00
50000,00
50000,00
50000,00
39820413,00
29319825,00
10500588,00
39820413,00
Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/10/10
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK
z tego:
Dział Rozdział

1
O10

2

§

3

O1030
2850

600
60013
4430
60014
6050
60016
4210
4300
4430
6050
60095
4300
630
63095

700
70001

Nazwa

4
Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Różne opłaty i składki
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych

Turystyka
Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na
2011 rok
( 6+11 )

Wydatki
bieżące

5

6
1100,00
1100,00

1100,00
1100,00

1100,00
3327307,00
21180,00
21180,00
15000,00
15000,00
3263627,00
131060,00
25000,00
30384,00
3077183,00
27500,00
27500,00

1100,00
235124,00
21180,00
21180,00

w tym:
Wynagrodz.
osobowe,
bezosobowe
i DWR
7

Pochodne
od wynagrodzeń
8

Dotacje
9

Wydatki
na obsługę długu
10

Wydatki
majątkowe

11

3092183,00

15000,00

186444,00
131060,00
25000,00
30384,00

15000,00
3077183,00

3077183,00
27500,00
27500,00
2

1582000,00
1582000,00

1582000,00
1582000,00

1275000,00

1275000,00

307000,00
1934212,00
135000,00
10000,00

1227726,00
135000,00
10000,00

307000,00
706486,00
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70004

70005

70095

710
71004

71014
71035

750
75011

75020

75022

75023
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4270 Zakup usług remontowych
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
4610 Koszty postępowania sądowego
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Pozostała działalność
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych
4430 Różne opłaty i składki
4590 Kary i odszkodowania wypłacane
na rzecz osób fizycznych
4610 Koszty postepowania sądowego
i prokuratorskiego
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania
przestrzennego
4300 Zakup usług pozostałych

125000,00

125000,00

52000,00
12000,00
40000,00

52000,00
12000,00
40000,00

280600,00
15000,00

15000,00
15000,00

265600,00
1466612,00
128500,00
814738,00
8758,00

1025726,00
128500,00
814738,00
8758,00

60000,00

60000,00

13730,00

13730,00

440886,00
341000,00

341000,00

Opracowania geodezyjne i kartogr.
4300 Zakup usług pozostałych
Cmentarze
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
Starostwa powiatowe
2320 Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu
terytorialnego
4300 Zakup usług pozostałych
Rady miast
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
4420 Podróże służbowe zagraniczne
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Urzędy miast
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4440 Odpisy na ZFŚS
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń

66000,00
66000,00
5000,00
1200,00
3800,00
3990052,00
121200,00

270000,00
270000,00
3
66000,00
66000,00
5000,00
1200,00
3800,00
3970052,00
121200,00

102905,00
15669,00
2626,00
11000,00

102905,00
15669,00
2626,00
11000,00

1000,00
10000,00
158900,00

1000,00
10000,00
158900,00

131000,00
13300,00
10000,00
2100,00
500,00

131000,00
13300,00
10000,00
2100,00
500,00

2000,00
3164452,00

2000,00
3144452,00

1850000,00
130000,00
284000,00
46000,00
58000,00

1850000,00
130000,00
284000,00
46000,00
58000,00

5500,00
5000,00
55000,00
171000,00
95000,00
157500,00
5000,00
180852,00

5500,00
4
5000,00
55000,00
171000,00
95000,00
157500,00
5000,00
180852,00

7000,00

7000,00

12600,00

12600,00

35000,00
25000,00
500,00
10500,00

35000,00
25000,00
500,00
10500,00

11000,00

11000,00

3110
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360

4370

4410
4420
4430
4700

6060

Świadczenia społeczne
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 świadczonych
w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne

270000,00
270000,00

Poz. 594

265600,00

265600,00
440886,00

440886,00

2182405,00
102905,00

351395,00
18295,00

1000,00

20000,00

102905,00
15669,00
2626,00
1000,00

1000,00

2035000,00

330000,00

1850000,00
130000,00
284000,00
46000,00

55000,00

20000,00
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75075
3040
4090
4170
4110
4120
4210
4260
4300
4350

75095

751

75101

754
75405

75411

75412

75495

756

75616

757
75702

758
75818

jednostek budżetowych
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Honoraria - ZAiKS
Wynagrodzenia bezosobowe
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci
Internet

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe
4420 Podróże służbowe zagraniczne
4430 Różne opłaty i składki
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Pozostała działalność
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4430 Różne opłaty i składki
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Policji
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
2320 Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu
Ochotnicze straże pożarne
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4430 Różne opłaty i składki
Pozostała działalność
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
Wydatki związane z poborem
dochodów od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej
Wynagrodzenia agencyjno4100 prowizyjne
4300 zakup usług pozostałych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
8010 Rozliczenia z bankami związane
z obsługą długu publicznego
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwy

801
80101
3020

4010
4040
4110
4120

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
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Poz. 594

20000,00

20000,00

428500,00

428500,00

5000,00
10000,00
8100,00
2500,00
600,00
29000,00
17500,00
334100,00

5000,00
10000,00
8100,00
2500,00
600,00
29000,00
17500,00
334100,00

6000,00

6000,00
5

1200,00
3500,00
5000,00
4000,00

1200,00
3500,00
5000,00
4000,00

2000,00
106000,00
26400,00
1600,00
30000,00
48000,00

2000,00
106000,00
26400,00
1600,00
30000,00
48000,00

1900,00

18100,00

3100,00

0,00

10000,00
8100,00
2500,00
600,00

26400,00
26400,00

0,00

1900,00

1191,00

209,00

1900,00
180,00
29,00
1191,00
500,00

1900,00
180,00
29,00
1191,00
500,00

1191,00

209,00
180,00
29,00

162000,00
35000,00
20000,00
15000,00

162000,00
35000,00
20000,00
15000,00

20000,00

20000,00

20000,00
6

20000,00

20000,00
5000,00
4600,00
400,00
102000,00
17000,00
60000,00
25000,00

20000,00
5000,00
4600,00
400,00
102000,00
17000,00
60000,00
25000,00

20000,00

295000,00
295000,00

295000,00
295000,00

65000,00
65000,00

65000,00
230000,00
338292,00

65000,00
230000,00
338292,00

65000,00

338292,00

338292,00

338292,00

338292,00
275000,00
275000,00
275000,00

338292,00

8337549,00
2914957,00

338292,00
275000,00
275000,00
275000,00
7
8326549,00
2914957,00

7866,00

7866,00

1851223,00
147585,00
303619,00
48971,00

1851223,00
147585,00
303619,00
48971,00

1191,00

338292,00

5332121,00
2035128,00

927789,00
352590,00

1851223,00
147585,00
303619,00
48971,00

11000,00
0,00
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4170
4177
4179
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360

4370

4410
4430
4440
4700

80103
3020

4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4280
4300
4440
4700

80104
3020

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360

4370

4410

80110

Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci
Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składka na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na ZFŚS
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
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
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci
Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podróże służbowe krajowe

4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na ZFŚS
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Gimnazja
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup pomocy naukowych
4260 Zakup energii
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3000,00
28322,00
4998,00
46489,00
7785,00
247626,00
51000,00
4800,00
34007,00

3000,00
28322,00
4998,00
46489,00
7785,00
247626,00
51000,00
4800,00
34007,00

1833,00

1833,00

2778,00

2778,00

3307,00
1127,00
2256,00
113065,00

3307,00
1127,00
2256,00
113065,00

3300,00

3300,00

67913,00

67913,00

363,00

363,00
8

40708,00
7520,00
7326,00
1182,00
1168,00
500,00
5539,00
150,00
607,00
2800,00

40708,00
7520,00
7326,00
1182,00
1168,00
500,00
5539,00
150,00
607,00
2800,00

50,00
1643832,00

50,00
1643832,00

10779,00

10779,00

1047360,00
81038,00
176682,00
27645,00
8191,00
47357,00
15070,00
73520,00
34374,00
6316,00
28560,00

1047360,00
81038,00
176682,00
27645,00
8191,00
47357,00
15070,00
73520,00
34374,00
6316,00
28560,00

1777,00

1777,00

2300,00

2300,00

6835,00
1857,00
3057,00
69614,00

6835,00
1857,00
9
3057,00
69614,00

1500,00
2565341,00

1500,00
2561341,00

9718,00

9718,00

1607269,00
124931,00
254420,00
41035,00
41000,00
45565,00
172000,00

1607269,00
124931,00
254420,00
41035,00
41000,00
45565,00
172000,00

Poz. 594
3000,00
28322,00
4998,00

48228,00

8508,00

40708,00
7520,00
7326,00
1182,00

1136589,00

204327,00

0,00

1047360,00
81038,00
176682,00
27645,00
8191,00

1732200,00

295455,00

1607269,00
124931,00
254420,00
41035,00

4000,00
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80113

138773,00
2717,00
22160,00

138773,00
2717,00
22160,00

400,00

400,00

1200,00

1200,00

3600,00
1280,00
2767,00
90301,00

3600,00
1280,00
2767,00
90301,00

2205,00

2205,00

4000,00
212800,00

212800,00

110000,00
76000,00

4040
4110
4120
4170
4210
4300
4430
4440

6000,00
16000,00
2600,00
28000,00
59000,00
14000,00
8000,00
3200,00

76000,00
10
6000,00
16000,00
2600,00
28000,00
59000,00
14000,00
8000,00
3200,00

37977,00
3000,00
3742,00

37977,00
3000,00
3742,00

31235,00
822114,00

31235,00
815114,00

2636,00

2636,00

250625,00
18951,00
41704,00
6605,00
27470,00
356500,00
73051,00
3310,00
1288,00
19874,00
100,00
12550,00

250625,00
18951,00
41704,00
6605,00
27470,00
356500,00
73051,00
3310,00
1288,00
19874,00
100,00
12550,00

450,00

450,00

7000,00
72615,00
400,00
8000,00
64215,00
318200,00
300000,00

0,00
72615,00
400,00
11
8000,00
64215,00
318200,00
300000,00

30800,00
2300,00
13724,00
1686,00
65917,00
25536,00
21000,00
12760,00
20500,00
30,00
34027,00

30800,00
2300,00
13724,00
1686,00
65917,00
25536,00
21000,00
12760,00
20500,00
30,00
34027,00

992,00
600,00
2625,00
1153,00

992,00
600,00
2625,00
1153,00

4300
4410
4700

80148
3020

4010
4040
4110
4120
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4410
4440
4700

6060
80195
4170

85154
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4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci
4350 Internet
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na ZFŚS
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Dowożenie uczniów do szkół
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników

80146

851

– 4767 –

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składka na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Stołówki szkolne i przedszkolne
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 energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na ZFŚS
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4440 Odpis na ZFŚS
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpis na ZFŚS

76000,00

4000,00
18600,00

6000,00
16000,00
2600,00
28000,00

269576,00

48309,00

7000,00

250625,00
18951,00
41704,00
6605,00

7000,00
400,00
400,00

99137,00
99017,00

15434,00
15410,00

30800,00
2300,00
13724,00
1686,00
65917,00

51000,00
48000,00

0,00
0,00
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4610 Koszty postępowania sądowego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
Pozostała działalność
2310 Dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jed-

3000,00

3000,00

15350,00

15350,00

48000,00
18200,00

48000,00
18200,00

nostkami samorządu terytorialnego
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
Zakup usług pozostałych
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy 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

3000,00

12
3000,00

120,00
20,00
4,00
1500,00

120,00
20,00
4,00
1500,00

500,00
13056,00
4659824,00
260000,00

500,00
13056,00
4659824,00
260000,00

260000,00

260000,00

2185000,00
2097450,00

Ośrodki pomocy społecznej
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Odpisy na ZFŚS
Usługi opiekuńcze
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Odpis na ZFŚS
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Pozostała działalność
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne

4010
4110
4120
4210
4240
4300
852
85202
4330

85212

3110
4010
4040
4110
4120
85213

4130
85214

3110
85215
3110
85216
3110
85219
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4440
85228
3020

4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4370

4440
4700

85295
3020
3110
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120,00

24,00

48000,00
3000,00

3000,00
120,00
20,00
4,00

760793,00

155670,00

2185000,00
2097450,00

56800,00

30750,00

52900,00
3900,00
29593,00
1157,00

52900,00
3900,00
29593,00
1157,00

52900,00
3900,00

37100,00

37100,00

37100,00

37100,00

153300,00
153300,00
310000,00
310000,00
245000,00
245000,00
257559,00

153300,00
153300,00
310000,00
310000,00
245000,00
245000,00
13
257559,00

197551,00
14800,00
32470,00
5210,00
1400,00
160,00
5968,00
237165,00

197551,00
14800,00
32470,00
5210,00
1400,00
160,00
5968,00
237165,00

3020,00

3020,00

175945,00
11200,00
28620,00
4590,00
1300,00
400,00
500,00

175945,00
11200,00
28620,00
4590,00
1300,00
400,00
500,00

1070,00
10400,00

1070,00
10400,00

120,00
974700,00

120,00
974700,00

2300,00
376700,00

2300,00
376700,00

29593,00
1157,00

212351,00

37680,00

197551,00
14800,00
32470,00
5210,00

187145,00

33210,00

175945,00
11200,00
28620,00
4590,00

304497,00

54030,00
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4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4350
4370

4410
4430
4440
4700

854
85401
3020

4010
4040
4110
4120
4210
4240
4280
4410
4440
4700

85415
3240
900
90003
4300
90004
4170
4210
4260
4300
90015
4210
4260
4300
6050
90095
4010
4100
4110
4120
4430
4440
3020
4170
4210
4260
4270
4280
4300
6050
6057
6059

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci
Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpis na ZFŚS
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice 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 pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
Zakup usług zdrowotnych
Podróże służbowe krajowe
Odpis na ZFŚS
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia dla uczniów
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Oczyszczanie miast
Zakup usług pozostałych
Utrzymanie zieleni w miastach
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Wydatki osobowe niezaliczane
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

270367,00
18000,00
46560,00
7470,00
16130,00
25000,00
39000,00
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67000,00
60100,00
480,00
19300,00

270367,00
18000,00
46560,00
7470,00
16130,00
25000,00
39000,00
14
67000,00
60100,00
480,00
19300,00

270367,00
18000,00

863,00

863,00

8880,00
3150,00
1400,00
10100,00

8880,00
3150,00
1400,00
10100,00

1900,00
142934,00
110934,00

1900,00
142934,00
110934,00

451,00

451,00

75980,00
6348,00
12506,00
2018,00
4458,00

75980,00
6348,00
12506,00
2018,00
4458,00

348,00
384,00
100,00
8241,00

348,00
384,00
100,00
8241,00

100,00
32000,00
32000,00

100,00
32000,00
32000,00
15

14197669,00
650000,00
650000,00
879500,00
500,00
22000,00
12000,00
845000,00
1650000,00
10000,00
700000,00
240000,00

3475908,00
650000,00
650000,00
879500,00
500,00
22000,00
12000,00
845000,00
950000,00
10000,00
700000,00
240000,00

309900,00
0,00

700000,00
11018169,00

996408,00

309400,00

133080,00

133080,00

133080,00

4000,00
38896,00
6112,00
3000,00
20000,00

4000,00
38896,00
6112,00
3000,00
20000,00

4000,00

5000,00
172320,00
149500,00
20000,00
43000,00
3000,00
398500,00

5000,00
172320,00
149500,00
20000,00
43000,00
3000,00
398500,00

46560,00
7470,00
16130,00

82328,00
82328,00

14524,00
14524,00

75980,00
6348,00
12506,00
2018,00

45008,00

10721761,00

500,00
500,00

700000,00

45008,00

700000,00
10021761,00

38896,00
6112,00

172320,00

250000,00

250000,00

5388287,00

5388287,00

4377474,00

4377474,00
16

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych

6000,00

6000,00
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921
92106
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4370

4430
92109
2480
92116
2480
92120
2720

4110
4170
4210
4260
4300
4430
92195
4090
4170
4210
4300
6057
6059
926
92601
6050
92604
3020

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4370

4430
4440
4700

92695

X

X

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Teatry
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Różne opłaty i składki
Domy i ośrodki kultury
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
Ochrona i konserwacja zabytków
Dotacje celowe z budżetu na
dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Pozostała działalność
Honoraria - ZAiKS
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Instytucje kultury fizycznej
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
Zakup usług dostępu do sieci
Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Pozostała działalność
3040 Nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczone do wynagrodzeń
3250 Stypendia różne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
X
RAZEM
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5509511,00
83927,00
25,00
152,00
1000,00
7000,00
40250,00
20000,00
12000,00

1032187,00
83927,00
25,00
152,00
1000,00
7000,00
40250,00
20000,00
12000,00

1000,00
2500,00
350000,00

Poz. 594
695000,00

4477324,00

1000,00
2500,00
350000,00

350000,00

0,00

350000,00
245000,00

350000,00
245000,00

350000,00
245000,00

245000,00
136300,00

245000,00
136300,00

100000,00
3500,00
22800,00
2000,00
3000,00
3000,00
2000,00

100000,00
3500,00
22800,00
2000,00
3000,00
3000,00
2000,00
17
216960,00
2000,00
57500,00
19960,00
137500,00

4694284,00
2000,00
57500,00
19960,00
137500,00

83300,00
1000,00

3677,00
177,00
25,00
152,00

1000,00

22800,00

3500,00

245000,00
100000,00

100000,00
3500,00
22800,00

59500,00
2000,00
57500,00

0,00

4477324,00

1682301,00

1682301,00

2795023,00
2162105,00
1000000,00

1147105,00
0,00

453579,00
0,00

64426,00
0,00

0,00

1000000,00
1071105,00

1056105,00

451579,00

64426,00

0,00

1000000,00
15000,00

1500,00

1500,00

290608,00
15771,00
55744,00
8682,00
145200,00
90000,00
240000,00
5300,00
170000,00

290608,00
15771,00
55744,00
8682,00
145200,00
90000,00
240000,00
5300,00
170000,00

1500,00

1500,00

3000,00
16500,00
11600,00

3000,00
16500,00
11600,00

700,00

700,00
18

0,00

0,00

15000,00
0,00

1578132,00

767000,00

15000,00
91000,00

91000,00

5000,00
66000,00
2000,00
10000,00
8000,00
47575655,00

5000,00
66000,00
2000,00
10000,00
8000,00
25949901,00

2795023,00
1015000,00
1000000,00

290608,00
15771,00
55744,00
8682,00
145200,00

2000,00

2000,00

9369754,00

338292,00

21625754,00
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Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/10/10
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA CIECHOCINKA NA 2011 ROK ZWIĄZANE z REALIZACJĄ

Załącznik nr 4
do uchwały nr IV/10/10
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK
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Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/10/10
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2011 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH
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Załącznik nr 6
do uchwały nr IV/10/10
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2011 ROK
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Załącznik nr 7
do uchwały nr IV/10/10
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2010 r.

L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L.p.
1
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

X

I. WYKAZ ZADAŃ Z ZAKRESU BIEŻĄCYCH REMONTÓW CHODNIKÓW NA 2011 ROK
Nazwa ulicy
m. kw.
Wartość
UWAGI
w zł
2
3
4
5
ul. Wołuszewska
od cmentarza parafialnego do granic
- przełożenie chodnika
300,00
23100,00
miasta w kierunku Wołuszewa
ul. Sadowa/Okrężna
ciąg dalszy - II etap
- przełożenie chodnika
95,00
7315,00
obie strony na całej długości
ul. Warzelniana
- przełożenie chodnika
500,00
38500,00
od hotelu Villa Park do ul. Solnej
ul. Zielona
- przełożenie chodnika
70,00
5390,00
lewa strona od ul. Stawowej
ul. Stawowa
od ul. Wiśniowej do ul. Sadowej
- przełożenie chodnika
15,00
1155,00
prawa strona
Pasy zieleni w mieście
1000,00
26000,00
pasy przyległe do chodników
Przekładanie uszkodzonych
ciągów pieszych w miarę
stwierdzonych potrzeb w ramach
teren całego miasta - chodniki
napraw cząstkowych
2100,00
54600,00
wykonane w latach 1990-2005
Ilość chodników do przełożen.
980,00
75460,00
26 zł/ m kw.
Ilość pasów zieleni - m kw.
1000,00
26000,00
26 zł/ m kw.
Naprawy cząskowe
2100,00
54600,00
26 zł/ m kw.
Wartość ogółem
156060,00
II. WYKAZ ZADAŃ Z ZAKRESU BUDOWY NOWYCH CHODNIKÓW NA 2011 ROK
Nazwa ulicy
m. kw.
Wartość
UWAGI
w zł
2
3
4
5
Szkoła Podstawowa Nr 1
na podbudowie betonowej
- rozbudowa placu apelowego
450,00
42750,00
ul. Polna
dokończenie
- rozbudowa parkingu
150,00
11550,00
ul. Lipnowska
- budowa chdnika
120,00
9240,00
od ul. Nieszawskiej - cd. lewa strona
- budowa pieszojezdni
200,00
19000,00
droga p. poż. do boiska wielofunkcyjn.
- budowa chodnika
400,00
30800,00
c. d. w kierunku Wisły
ul. Słońsk Górny
c.d. w kierunku ul. Słońskiej
- budowa chodnika
460,00
35420,00
ul. Jagiełły
- budowa chodnika
500,00
38500,00
od ul. Królowej Jadwigi do ul. Chrobrego
- dwie strony
- budowa chodnika
110,00
8470,00
od ul. Kolejowej do ul. Batorego - l. str.
ul. Konopnickiej
od ul. Mickiewicza do wjazdu
- budowa chodnika
100,00
7700,00
FUH s.c. YORK
ul. Związkowców
- budowa chodnika
315,00
24255,00
c.d. do ul. Piskowej
- pasy zieleni
173,00
4498,00
Ilość chodników - m. kw.
2005,00
154385,00
77 zł / m kw.
Ilość pieszojezdni - m. kw.
200,00
19000,00
95 zł/ m kw.
Ilość parkingów - m kw.
150,00
11550,00
77 zł/ m kw.
Ilość plców - m kw.
450,00
42750,00
95 zł/ m kw.
Ilość pasów zieleni - m. kw.
173,00
4498,00
26 zł/ m kw.
Wartość ogółem
232183,00
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Załącznik nr 8
do uchwały nr IV/10/10
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CIECHOCINKA
§
1
903
911
931
941
942
944
951
952
955

957
X
§
963
971
982
991
992
994
995
X

PRZYCHODY
2
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych
Przychody z prywatyzacji pośredniej
Przychody z prywatyzacji bezpośredniej
Pozostałe przychody z prywatyzacji
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki z tytułu
rozliczeń kredytów i pożyczek
w tym środki na pokrycie deficytu
Nadwyżki z lat ubiegłych
w tym środki na pokrycie deficytu
Razem przychody
ROZCHODY
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym
Wykup innych papierów wartościowych - obligacje komunalne
Udzielone pożyczki i kredyty
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Przelewy na rachunki lokat
Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych
Razem rozchody
Informacje uzupełniające:
I. Pokrycie deficytu budżetowego:
1) kredytem długoterminowym
2) pożyczką długoterminową
3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
4) wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek
5) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych
6) przychodami z prywatyzacji majątku
II. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku:
1) spłata kredytów i pożyczek w przyszłych latach
2) wykup papierów wartościowych w przyszłych latach
3) na zadania przyszłych okresów

KWOTA
3

7765000,00

390242,00
8155242,00
KWOTA

400000,00

400000,00
7755242,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7755242,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Załącznik nr 9
do uchwały nr IV/10/10
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2011 ROKU
Rozdział / §
1
A/ samorządowe instytucje
kultury

Nazwa instytucji
2

Cel dotacji
3

Rodzaj
4

Kwota
5

92109/2480

Miejskie Centrum Kultury

podmiotowa

350000,00

92116/2480

Miejska Biblioteka Publiczna
Razem A/

bieżąca działalność
MCK
bieżąca działalnośc
MBP

podmiotowa

245000,00
595000,00

celowa

1000,00

celowa

20000,00

celowa

3000,00
24000,00

celowa

48000,00

celowa

100000,00
148000,00
767000,00

B/ jednostki zaliczane do
sektora finansów publicznych
75020/2320

Starostwo Powiatowe

75411/2320

Starostwo Powiatowe Komenda
Państwowej Straży Pożarnej

85195/2310

Miasto Włocławek
Razem B/
C/ jednostki nie zaliczane do
sektora finansów publicznych

85154/2830

Świetlica Środowiskowa
"Promyk"

92120/2720

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko
Ciechocinek S.A.

utrzymanie zespołu ds.
opiniowania zmian w planie
wydatki bieżące działalność
operacyjna JR PSP
utrzymanie Izby
Wytrzeźwień

realizacja programów
terapeutycznych
dotacja na
dofinansowanie
remontu zabytkowej
fontanny
"Grzyb"

Razem C/
Razem A+B+C
594
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UCHWAŁA Nr V/29/11
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników
w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 17, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,

Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz.675) oraz art. 31
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.
Nr 127, poz. 857 oraz Nr 151, poz.1014) Rada Miejska
Ciechocinka uchwala, co następuje:
§ 1.1. Stypendium
sportowe,
zwane
dalej
„stypendium”, ma na celu wspieranie:
1) zawodników
szczególnie
uzdolnionych,
we
wszystkich
kategoriach
wiekowych,
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uprawiających dyscyplinę olimpijską, będących
medalistami mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy,
2) zawodników powołanych do kadry narodowej,
objętych centralnym szkoleniem przez polskie
związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich
w grach zespołowych w okresie reprezentowania
kraju,
3) zawodników uczestniczących w rozgrywkach
ligowych prowadzonych przez polskie związki
sportowe w grach drużynowych,
których
konkurencja znajduje się w programie Igrzysk
Olimpijskich.
2. Stypendium może być przyznane zawodnikom
zrzeszonym w klubach sportowych mających siedzibę
i działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek,
a także zawodnikom zamieszkałym na terenie Gminy
Miejskiej Ciechocinek i będącym członkami klubów
mających siedzibę poza Gminą Miejską Ciechocinek.
§ 2.1. Stypendium jest przyznawane na pisemny
wniosek klubu, zwanego dalej „wnioskodawcą”,
w którym zawodnik jest zrzeszony, maksymalnie na
okres roku kalendarzowego.
2. Wnioski o stypendium składa się w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w terminach:
do 15 lutego, do 15 sierpnia i do 15 grudnia danego
roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem że w roku
wejścia
w życie uchwały w terminach: do 15 kwietnia,
do 15 sierpnia i do 15 grudnia 2011 r.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych
w złożonym wniosku o przyznanie stypendium,
wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia
w terminie 3 dni od dnia wezwania do ich usunięcia.
5. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania
w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) nieusunięcia
braków
formalnych
wniosku
w terminie określonym w ust. 4,
3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, dołącza się:
1) w przypadku określonym w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2:
a) oświadczenie
klubu
potwierdzające
przynależność zawodnika do klubu,
b) w przypadku zawodnika medalisty komunikat
końcowy zawodów lub inny dokument
potwierdzony za zgodność z oryginałem,
c) w przypadku zawodnika będącego członkiem
kadry narodowej, dokument potwierdzający
powołanie zawodnika do kadry narodowej,
potwierdzony za zgodność z oryginałem,
d) zobowiązanie zawodnika i wnioskodawcy do
informowania
Burmistrza
Ciechocinka
o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem
lub cofnięciem stypendium.
2) W przypadku określonym w § 1 ust. 1 pkt 3:
a) oświadczenie
klubu
potwierdzające
przynależność klubową zawodnika,
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b) oświadczenie klubu o zgłoszeniu zawodników do
rozgrywek ligowych w danej dyscyplinie sportu,
c) komunikat końcowy uwzględniający tabelę na
zakończenie ostatnich rozgrywek ligowych,
d) zobowiązanie zawodnika i wnioskodawcy do
informowania
Burmistrza
Ciechocinka
o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem
lub cofnięciem stypendium.
7. Stypendium wypłacane jest za pełny miesiąc
kalendarzowy w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca.
§ 3.1. Stypendium
przyznaje
Burmistrz
Ciechocinka
na
podstawie
umowy
zawartej
z uprawnionym zawodnikiem.
2. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie
jest równoznaczne z jego przyznaniem.
3. Podstawę ustalenia wysokości stypendium
sportowego stanowi ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przeciętne
wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej,
w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium
sportowego, publikowane na podstawie art. 20 pkt 1
lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Wysokość
miesięcznej
raty
stypendium
sportowego może wynosić:
1) dla zawodników biorących udział w rozgrywkach
seniorskich – do 30% kwoty, o której mowa
w ust. 3.
2) dla zawodników startujących w kategoriach
wiekowych niższych niż seniorzy, – do 15% kwoty,
o której mowa w ust. 3.
§ 4.1. Wypłata stypendium może być wstrzymana
w następujących przypadkach:
1) złożenia pisemnego wystąpienia wnioskodawcy
wraz z uzasadnieniem,
2) gdy zawodnik zaniedbuje realizację programu
szkolenia sportowego, co zostanie potwierdzone na
piśmie przez wnioskodawcę,
3) gdy zawodnik odmówił udziału w zawodach
objętych programem szkolenia lub rozgrywkach
ligowych,
4) gdy zawodnik został zawieszony w prawach
zawodnika lub przez organ statutowy właściwego
polskiego związku sportowego.
2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas
trwania przyczyn wymienionych w ust. 1, nie krótszy
niż jeden miesiąc.
3. Wypłatę stypendium wznawia się na wniosek
złożony przez wnioskodawcę, po ustaniu przyczyny
wstrzymania jego wypłaty, począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym wniosek został
złożony.
4. Wnioski o wstrzymanie stypendium można
składać do 20-go każdego miesiąca ze skutkiem
wstrzymania do miesiąca następnego.
§ 5.1. Stypendium
przypadkach:

cofa

się

w

następujących
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1) złożenia pisemnego wystąpienia wnioskodawcy
wraz z uzasadnieniem,
2) nierealizowania
przez
zawodnika
programu
szkoleniowego,
3) wystąpienia przez zawodnika z dotychczasowego
klubu sportowego i niewstąpienia do nowego klubu
sportowego,
4) zawodnik przestał być członkiem kadry narodowej,
5) upłynęły 3 miesiące od daty wstrzymania
wypłacania stypendium,
6) zawodnik
został
skazany
za
popełnienie
przestępstwa z winy umyślnej,
7) zawodnik naruszył ogólnoprzyjęte normy moralne,
8) zawodnik utracił zdolność do uprawiania sportu na
podstawie orzeczenia lekarskiego.
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika
uprawiania
sportu
z
przyczyn
zdrowotnych
stwierdzonych przez lekarza medycyny sportowej,
stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż
3 miesiące.
3. Utrata prawa do pobierania stypendium
następuje począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1.
4. Jeżeli po upływie okresu, o którym mowa
w ust. 2, zawodnik nie powróci do realizacji programu
szkolenia, stypendium ulega cofnięciu.
5. Wnioski o cofnięcie stypendium można składać
do 20-go każdego miesiąca.
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§ 6. Oświadczenie Burmistrza w przedmiocie
przyznania, wstrzymania i cofnięcia wpłaty stypendium
doręcza się zawodnikowi oraz wnioskodawcy.
§ 7. Wykaz zawodników, ich osiągnięcia oraz
wysokość przyznanego im stypendium podlega
ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Ciechocinku i Biuletynu Informacji Publicznej.
§ 8. Stypendium
wypłacone
w
oparciu
o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego w Ciechocinku wraz
z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego
wypłaty.
§ 9. Traci moc uchwała nr XLI/385/06 Rady
Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2006 r.
w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych
oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę
Miejską
Ciechocinek
za
wysokie
wyniki
we
współzawodnictwie
sportowym
(Dz.Urz.
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2006 r.
Nr 130, poz. 1935).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Aldona Nocna

Załącznik
do uchwały nr V/29/11
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 28 lutego 2011 r.
Burmistrz Ciechocinka
WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym lub krajowym
I. Dane wnioskodawcy
1. Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………
2. Dane teleadresowe:
Ulica ………………………………………..…………….. nr ……………………….…
Kod pocztowy ……. - ………. Miejscowość …………………………………………
Telefon kontaktowy …………………………………
Fax ……………………………………… e-mail……………….………………….……
.………………………………...…..
(podpis wnioskodawcy)
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II. Dane osobowe zawodnika:
1. Imiona i nazwisko……………………………………………………………………….
2. Imiona rodziców………………………………………………………………………...
3. Data i miejsce urodzenia …………………………………………..……………………
4. Adres zameldowania ……………………………………………………………………
5. Adres zamieszkania …………………………………………………….……………….
6. PESEL………………………..…

NIP ……………………………………….

7. Nazwa banku i nr oddziału………………………………………………………………
8. Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………..
9. Telefon kontaktowy……………………………………………………………………..
10. Nazwa urzędu skarbowego……………………………………………………………..
III. Informacje o kwalifikacjach sportowych
1. Uprawiana dyscyplina (konkurencja) …………………………………….....................
2. Kategoria wiekowa …………………………………………………………………….
3. Klasa sportowa…………………………………………………………………………..
4. Nr licencji zawodniczej …………………………………………………………………
5. Nazwisko i imię trenera klubowego…………………………………………………….
IV. Informacja o osiągnięciach sportowych w roku …………….
1. Proszę wymienić uzyskane miejsce w zawodach, podać nazwę, miejsce i datę zawodów:
………………………………………………………..………………………………………….
……………………………………………………………..…………………………………….
…………………………………………………………………...………………………………
2. Informacja o powołaniu do kadry wojewódzkiej lub krajowej w roku bieżącym:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………. .
3. Informacje o planach sportowych w ……........ roku.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
V. Oświadczenia:
1. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Burmistrza Ciechocinka o okolicznościach mogących mieć wpływ
na wstrzymanie lub cofnięcie stypendium sportowego.
……………………………………
(podpis zawodnika)
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2. Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Burmistrza Ciechocinka o okolicznościach
mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub cofnięcie stypendium sportowego.
……………………………..……..
(podpis i pieczątka wnioskodawcy)
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UCHWAŁA Nr V/30/11
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie
sportowym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz
Nr 106, poz. 675) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 oraz Nr 151,
poz.1014) Rada Miejska Ciechocinka uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa wysokość, zasady i tryb
przyznawania nagród pieniężnych oraz rodzaje
wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie
wyniki
sportowe
we
współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów
i prowadzących szkolenia zawodników osiągających te
wyniki.
§ 2.1. Ustanawia
się
doroczne
nagrody
i wyróżnienia dla zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym
współzawodnictwie sportowym.
2. Ustanawia się doroczne nagrody i wyróżnienia
dla trenerów zasłużonych w osiąganiu wyników,
o których mowa w ust. 1.
§ 3. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane
zawodnikowi, który jest członkiem klubu sportowego
posiadającego siedzibę na terenie Gminy Miejskiej
Ciechocinek lub zawodnikowi zamieszkałemu na
terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, zrzeszonemu
w klubie sportowym, mającym siedzibę poza obszarem
Gminy Miejskiej Ciechocinek.
§ 4. Ustala się następujące doroczne nagrody
i wyróżnienia:

1) nagrody pieniężne,
2) wyróżnienia w postaci statuetek, odznak, nagród
rzeczowych wraz z listem gratulacyjnym.
§ 5. Nagrody
pieniężne
w
dyscyplinach
indywidualnych dla zawodników posiadających licencję
zawodnika mogą być przyznawane za wysokie wyniki
sportowe
osiągane
we
współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym, a w szczególności:
1) za zajęcie I-III miejsca w Mistrzostwach Polski
Seniorów;
2) za zajęcie I-III miejsca w Mistrzostwach Polski
w kategoriach niższych niż seniorzy;
3) za osiągnięcie wyniku sportowego mającego
charakter szczególnego wyczynu sportowego.
§ 6. Nagrody pieniężne zbiorowe w grach
zespołowych mogą być przyznawane za:
1) zajęcie I-III miejsca w Pucharze Polski,
2) zajęcie I-III miejsca w Mistrzostwach Polski
Juniorów,
3) zajęcie I-VI miejsca w najwyższej klasie rozgrywek
ligowych,
4) awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych,
5) wysokie
osiągnięcia
sportowe
w
innych
prestiżowych, krajowych i międzynarodowych
imprezach.
§ 7.1. Wyróżnienia w dyscyplinach indywidualnych
mogą być przyznawane zawodnikom posiadającym
licencję zawodnika, za wysokie wyniki sportowe
uzyskane w:
1) mistrzostwach Polski w dyscyplinach olimpijskich
i nieolimpijskich organizowanych w kategoriach
niższych niż seniorzy,
2) Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
2. Wyróżnienia w grach zespołowych mogą być
przyznawane zawodnikom drużyny za wysokie wyniki
sportowe uzyskane w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży
lub
w
innych
prestiżowych
międzynarodowych i krajowych imprezach sportowych.
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§ 8. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika lub
zespół sportowy w danym roku dwóch lub kilku
wysokich wyników sportowych, o których mowa w § 5
i § 6, przyznaje się jedną nagrodę, za najlepszy
z osiągniętych wyników.
§ 9. Trenerom, o których mowa w § 2 ust. 2 można
przyznać nagrodę pieniężną lub wyróżnienie.
§ 10.1. Wysokość
środków
finansowych
przeznaczonych na nagrody określa się corocznie
w uchwale budżetowej.
2. Jednorazowa nagroda finansowa dla zawodnika
lub zespołu sportowego nie może przekroczyć kwoty
1.500 zł.
3. Jednorazowa nagroda finansowa dla trenera nie
może przekroczyć kwoty 1000 zł.
§ 11.1. Przyznanie nagrody pieniężnej i wyróżnienia
może nastąpić z inicjatywy Burmistrza Ciechocinka lub
na wniosek:
1) Gminnej Rady Sportu,
2) innych podmiotów działających w sferze kultury
fizycznej i sportu.
2. Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia
należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Ciechocinku w terminach: do 31 marca lub do
31 października danego roku. Podlegają one
rozpoznaniu w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
3. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi
okolicznościami nagroda lub wyróżnienie mogą być
udzielone w innym terminie z inicjatywy Burmistrza
Ciechocinka.
§ 12.1. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień
opiniuje Gminna Rada Sportu powołana przez
Burmistrza Ciechocinka.
2. Gminna Rada Sportu odnosi się do spełnienia
przez zawodnika wymaganych kryteriów oraz
przedstawia Burmistrzowi propozycję wysokości
nagrody lub przyznania wyróżnienia.
§ 13.1. Przyznane nagrody i wyróżnienia wręczane
są na uroczystym spotkaniu z osobami nagrodzonymi
i wyróżnionymi.
2. Przyznane nagrody pieniężne, o których mowa
w § 13 zostaną wypłacone w gotówce lub przekazane
przelewem na rachunek bankowy nagrodzonego
zawodnika, zespołu lub trenera.
3. Informację
o
przyznanych
nagrodach
i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości
poprzez podanie na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Ciechocinku i Biuletynu Informacji
Publicznej.
§ 14. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Ciechocinka.
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powierza

się

Poz. 596

§ 15. Traci moc uchwała nr XLI/385/06 Rady
Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2006 r.
w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych
oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę
Miejską
Ciechocinek
za
wysokie
wyniki
we
współzawodnictwie
sportowym
(Dz.Urz.
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2006 r.
Nr 130, poz. 1935).
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Aldona Nocna
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UCHWAŁA Nr III/9/2010
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) oraz
art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-257, 239, 258, 264
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na
2011 rok w wysokości 15.000.000,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie - 14.990.000,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 10.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu
na 2011 rok w wysokości 19.000.000,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości - 12.230.000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 6.770.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Określa się zadania inwestycyjne na 2011 rok
zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi
z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
2. Określa się łączną kwotę planowanych
przychodów w wysokości 4.000.000,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 4.
§ 4. Określa się plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a.
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 100.000,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych - 380.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) przychody – 100.000,00 zł;
2) wydatki – 110.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7. Określa się wpływy w kwocie 1.600.000,00 zł
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie
1.600.000,00 zł.
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§ 8. Gmina nie ma zawartych ani nie planuje
w 2011 roku zawierać umów o partnerstwie publicznoprywatnym.
§ 9. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w budżecie polegających na
przesunięciach w planie wydatków między
rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
w zakresie wydatków bieżących.
2) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 140.000,00 zł
2) celową (zarządzanie kryzysowe) w wysokości 40.000,00 zł
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ireneusz Śmiechowski
1)

z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180,
poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i 157 poz. 1241
oraz 2010 Nr 28 poz.142 i 146
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UCHWAŁA Nr V/20/2011
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA
z dnia 3 marca 2011 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wielka
Nieszawka
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn.
zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wielka
Nieszawka, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Nieszawka.

§ 3.1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2) Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce oraz na
stronie internetowej.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ireneusz Śmiechowski
Zmiany przedmiotowej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005
r., Nr 180, poz. 1495; Dz. U. z 2006 r., Nr 144, poz. 1042; Dz. U.
z 2008 r., Nr 223, poz. 1464; Dz. U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97; Dz. U.
z 2009 r., Nr 79, poz. 666; Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753; Dz. U.
z 2009 r., Nr 215, poz. 1664; Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 2780
1

Załącznik
do uchwały nr V/20/2011
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 3 marca 2011 r.
zapewniać transport zwierząt zgodnie
z przepisami weterynaryjnymi dotyczącymi
warunków i sposobów transportu zwierząt,
- posiadać decyzję powiatowego lekarza
weterynarii w sprawie dopuszczenia środka
transportu
drogowego
do
użycia
w transporcie zwierząt
3) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarskoweterynaryjną,
4) posiadać odpowiednio przeszkolony personel, przy
pomocy którego będzie wykonywać usługi objęte
zezwoleniem,
5) wyłapane bezdomne zwierzęta należy niezwłocznie
transportować do schroniska dla zwierząt.
2. Powyższe
wymagania
powinny
zostać
potwierdzone
odpowiednimi
dokumentami,
a w szczególności:
1) zaświadczeniem o wpisie do działalności
gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru
Sądowego,
2) umową lub pisemnym oświadczeniem o współpracy
z lecznicą dla zwierząt lub lekarzem weterynarii,
3) umową z przedsiębiorcą, prowadzącym schronisko
dla zwierząt gwarantującą odbiór zwierząt
wyłapanych
lub
pisemne
oświadczenie
przedsiębiorcy prowadzącego schronisko dla
zwierząt o gotowości do odbioru zwierząt
wyłapanych.
-

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie
Gminy Wielka Nieszawka.
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi
zwierzętami
powinien
spełniać
następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do
chwytania oraz transportu bezdomnych zwierząt,
w tym:
a) atestowany
sprzęt
do
wyłapywania
i przenoszenia zwierząt w sposób nie stwarzający
zagrożenia dla ich życia i zdrowia, nie zadający
im cierpienia,
b) pojazdy przystosowane do transportu zwierząt,
które powinny:
- posiadać
zabezpieczenia
przed
przemieszczaniem się klatek ze zwierzętami
w czasie jazdy,
- posiadać
zabezpieczenia
przed
niekontrolowanym wydostaniem się zwierząt,
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§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt
powinien spełniać następujące wymagania:
1) legitymować
się
tytułem
prawnym
do
nieruchomości, na której ma być prowadzone
schronisko dla bezdomnych zwierząt przy czym
nieruchomość winna być zlokalizowana w miejscu
oddalonym co najmniej o 500 m od siedzib ludzkich,
obiektów użyteczności publicznej, zakładów
produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego,
zakładów wytwarzania środków żywienia zwierząt,
rzeźni, targów i innych miejsc gromadzenia
zwierząt,
2) posiadać pozwolenie na użytkowanie wydane przez
Starostę właściwego dla miejsca prowadzenia
działalności a wymagane przepisami prawa
budowlanego,
3) posiadać aktualny wpis do działalności gospodarczej
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt,
4) prowadzić działalność zgodnie z wymogami
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt,
5) posiadać umowę lub pisemne oświadczenie
o współpracy z lecznicą dla zwierząt lub lekarzem
weterynarii.

Poz. 598,599

§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części powinien spełnić następujące wymagania:
1) legitymować
się
tytułem
prawnym
do
nieruchomości, na której ma być prowadzona
działalność,
2) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą
w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części,
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie wydane przez
Starostę właściwego dla miejsca prowadzenia
działalności a wymagane przepisami prawa
budowlanego,
4) posiadać
środki
niezbędne
do
grzebania
i dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części,
5) posiadać
środki
techniczne
i
urządzenia
umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich
części regulowane odrębnymi przepisami,
6) posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny
i pozostały zapewniający dostarczanie zwłok
zwierzęcych i ich części do miejsca ich utylizacji,
7) posiadać
decyzję
o
środowiskowych
uwarunkowaniach dla prowadzenia tego typu
działalności,
8) miejsce, w którym jest prowadzona działalność musi
być ogrodzone w sposób uniemożliwiający wejście
osób niepowołanych.
§ 4. Działalność objętą niniejszymi zezwoleniami
należy wykonywać zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku obowiązującym w Gminie Wielka
Nieszawka.
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UCHWAŁA Nr V/17/11
RADY MIEJSKIEJ w CHODCZU
z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 208 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011 r. Nr 40, poz. 230) oraz
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Dz.U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020,

Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238,
poz. 1578) oraz art. 211, 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, Dz.U. z 2010 r. Nr 28,
poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257,
poz. 1726) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011
w wysokości 14.835.110 zł. z tego:
- dochody bieżące w kwocie 14.835.110 zł.
- dochody majątkowe w kwocie „0”
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do
uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują
w szczególności:
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1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 2.083.100 zł. zgodnie
z załącznikiem Nr 5
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 r.
w wysokości 13.750.010 zł. zgodnie z załącznikiem
Nr 2.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 13.750.010 zł. w tym
na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
7.164.310 zł.
b) dotacje, załączniki Nr 7 i Nr 8 – 142.000 zł.
c) wydatki na obsługę długu 318.000 zł.
2) wydatki majątkowe w 2011 r. w wysokości „0” zł.
3) kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
a) wydatki zawiązane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 2.083.100 zł. zgodnie
z załącznikiem Nr 5.
§ 3.1. Ustala się dochody z tytułu wydania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
105.600 zł. i wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w wysokości 105.600 zł.
§ 4.1. Nadwyżka budżetowa w kwocie 1.085.100
zł. jest przeznaczona na spłatę rat kapitałowych
kredytówi pożyczek przypadających do spłaty w roku
2011.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik
Nr 4.
§ 5. Tworzy się rezerwy:
1. Ogólną w wysokości 96.500 zł.
2. Celowe w wysokości 527.390 zł. z tego:
1) na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego 37.980 zł.
2) na wynagrodzenia i odprawy emerytalne
pracowników Urzędu 177.100 zł.
3) na wynagrodzenia nauczycieli 312.310 zł.
§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków
w łącznej kwocie dla: Zakładu Gospodarki Komunalnej
- przychody 2.484.700 zł.
- wydatki 2.484.700 zł.
§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych
w kwocie 500.000 zł. Z tego na:
1) pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu 500.000 zł.
§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania
zobowiązań.
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, określone w załączniku Nr 3,
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§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania
zobowiązań.
1) zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego
w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości
500.000 zł.
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na
przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami rozdziałami w ramach działu,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek
budżetowych do wprowadzenia zmian w planie
finansowym i w planie rachunków dochodów
własnych i między paragrafami w ramach działu,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu,
§ 10. Ustala się kwotę 500.000 zł. do której
Burmistrz może samodzielnie zaciągać Zobowiązania.
§ 11. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do
przedstawienia pisemnej informacji o wykonaniu
budżetu za I-wsze półrocze, w szczególności uchwały
budżetowej.
§ 12. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Chodcza.

powierza

się

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Danuta Warszawska

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 82

– 4788 –

Poz. 600

600
600

UCHWAŁA Nr V/18/11
RADY MIEJSKIEJ w CHODCZU
z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chodecz.
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, zmiany: w 2002 roku Dz.U. Nr .23
poz. 220, Dz.U. Nr .62, poz. 558 Dz.U. Nr 113,
poz. 984, Dz.U Nr .153 poz. 1271, Dz.U. Nr .214,
poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055,
Dz.U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz.U. Nr 172,
poz. 1441, Dz.U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Dz.U.
Nr 17, poz. 128, Dz.U. Nr 181, poz. 1337, w 2007 roku
Dz.U. Nr 48, poz. 327, Dz.U. Nr 138, poz. 974, Dz.U.
Nr 173, poz. 1218, w 2008 roku Dz.U. Nr 180,
poz. 1111, Dz.U. Nr 223, poz. 1458, w 2009 roku Dz.U.
Nr 52, poz. 420, Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku
Dz.U. Nr 28, poz. 142, Dz.U. Nr 28, poz. 146, Dz.U.
Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011 r. Nr 40 poz. 230)
w związku z art. art. 2, 3 i 27 ust 1 i 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127,
poz.857, Dz.U. Nr 151, poz. 1014), oraz art. 221 ust.1, 3
i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, zmiany w 2010 r.
Dz.U. Nr 28, poz. 146, Dz.U. Nr 96, poz. 620, Dz.U.
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726,
Nr 238, poz. 1578) Rada Miejska w Chodczu uchwala
co następuje
§ 1.1. Uchwała określa cel publiczny w odniesieniu
do realizacji zadania własnego przewidzianego w art 27
ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie,
zwanej dalej ustawą o sporcie.
2. Uchwała określa warunki i tryb finansowania
realizacji zadania własnego, określonego w art. 27 ust. 1
ustawy o sporcie.
§ 2.1. Sportem, w rozumieniu niniejszej uchwały,
zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie, są wszelkie
formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo
doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie
lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej,
rozwoju stosunków społecznych lub osiągnięcie
wyników sportowych na wszelkich poziomach.
2. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych,
sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne
Miasta i Gminy Chodecz.
3. Zadanie własne, o którym mowa w § 2.2 jest
realizowane poprzez przyznawanie dotacji celowych dla
klubów sportowych działających na terenie Miasta
i Gminy Chodecz.
§ 3. Jako cel publiczny w rozumieniu niniejszej
uchwały należy rozumieć:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez
zawodników klubów sportowych.
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2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez
zawodników klubów sportowych.
3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego
mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji
i aktywnego stylu życia.
4) umożliwianie dostępu do różnorodnych form
aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Miasta i gminy Chodecz.
§ 4.1. Kluby sportowe działające na obszarze
Miasta i Gminy Chodecz, niedziałające w celu
osiągnięcia zysku mogą otrzymywać dotacje celową.
2. Dotacja, o której mowa w § 4 ust. 1, jest
przyznawana w oparciu o procedury wynikające
z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach
publicznych /Dz.U. z 2009 r Nr .157, poz. 1240 z późn.
zm/ w zakresie udzielania dotacji celowych dla
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.,
w szczególności na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia
24 kwietnia 2003 r Dz.U. z 2010 r Nr .234 poz. 1536.
§ 5. Dotacja, o której mowa w § 4 ust. 1 ma służyć
realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 27
ust. 2 ustawy o sporcie i § 3 przedmiotowej uchwały
i może być przeznaczona na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie
kosztów
organizowania
zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów
sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) wynagrodzenie kadry szkoleniowej.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/103/08 Rady
Miejskiej w Chodczu z dnia 11 grudnia 2008 r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania
rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy
Chodecz (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Nr 23 z 2009 r.
poz.436).
§ 7. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Chodcza.

powierza

się

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Danuta Warszawska
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UCHWAŁA Nr V/24/2011
RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE
z dnia 15 lutego 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)),
art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157
poz. 1240 z późn. zm.2)), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Z 2010 r.
Nr .127, poz. 857 z późn. zm.3)) oraz Uchwały
nr XLVI/406/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia
31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku
Publicznego Gminy Żnin (lub organizacjami
pozarządowymi) i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji. uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Określa się warunki i tryb finansowania
zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu, w tym:
a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,
b) sposób rozliczania udzielanej dotacji celowej,
c) sposób kontroli wykonywanego zadania celu
publicznego.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do
dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873;
z późn. zm.)
3. Dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać
się podmiot, o którym mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2010 r.
Nr 127, poz. 857) nie należący do sektora finansów
publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku,
który na terenie Gminy Żnin prowadzi działalność
sportową.
4. Wysokość
środków
finansowych
przeznaczanych na dotacje określa corocznie Rada
Miejska w uchwale budżetowej.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na
warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej
uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z późn.
zm.), która jest przeznaczona na dofinansowanie
projektu służącego realizacji celu publicznego
określonego w § 3;
2. projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie
realizowane przez beneficjenta dotacji, które

w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji
celu publicznego określonego w § 3;
3. wnioskodawcy, oferencie – należy przez to rozumieć
podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej
uchwały złoży ofertę o udzielenie dotacji na projekt;
4. beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot,
któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano
dotację na dofinansowanie projektu;
5. umowie- należy przez to rozumieć umowę o dotację
zawieraną między Gminą Żnin i beneficjentem,
której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy
określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej
uchwały.
§ 3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu
w Gminie Żnin będzie służyło realizacji celu
publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania
sportu przez zawodników, członków klubów
sportowych, w tym bazy sportowej na terenie Gminy
Żnin, zwiększenia dostępności społeczności lokalnych
do różnorodnych form aktywności sportowej,
upowszechniania sportu wśród mieszkańców gminy,
osiągnięcia wyższych wyników sportowych przez
zawodników klubów sportowych, promocji sportu
i aktywnego stylu życia.
§ 4. Finansowanie sportu odbywa się poprzez
udzielanie dotacji klubom sportowym.
1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie
klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze
sportowym obejmujące dofinansowanie z tytułu:
a) realizacji programów szkolenia sportowego,
b) pokrycia
kosztów
organizowania
zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
c) pokrycia kosztów korzystania z obiektów
sportowych dla celów szkolenia sportowego,
d) zakupu sprzętu sportowego.
2. Przy realizacji danego projektu wnioskodawca
jest zobowiązany zapewnić wkład własny.
3. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu
będzie przekazanie klubom sportowym środków
finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia,
jednorazowo lub w transzach.
4. Kolejne konkursy mogą być ogłaszane w miarę
potrzeb i możliwości finansowych Gminy Żnin.
5. W danym roku budżetowym klub sportowy,
w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu
Gminy Żnin dotację na więcej niż jeden projekt, pod
warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie
oddzielną ofertą, umową, sprawozdaniem.
6. Jeden projekt nie może być jednocześnie
dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach
i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną
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z budżetu Gminy Żnin na zasadach, o których mowa
w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
§ 5.1. W celu udzielenia dotacji Burmistrz Żnina
ogłasza otwarty konkurs ofert, co najmniej
z 21 dniowym wyprzedzeniem.
2. Wzór wniosku (oferty) stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
3. Dotację przyznaje się Beneficjentowi w formie
wsparcia zadania publicznego wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno
zawierać informacje o:
a) nazwie i siedzibie organizacji ogłaszającej konkurs,
b) zasadach przyznawania dotacji,
c) wymogach formalnych, jakie powinna spełnić
oferta,
d) miejscu i terminach składania ofert,
e) zastrzeżenie o prawie odwołania konkursu oraz
przesunięcia terminu składania ofert.
5. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej www.um.znin.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Żninie.
6. Po ogłoszeniu konkursu przez Burmistrza Żnina
oferty o przyznanie dotacji składa się w Biurze
Burmistrza Żnina.
7. Oferta Wnioskodawcy powinna zawierać
w szczególności:
1) dane ubiegającego się o wsparcie przedsięwzięcia:
a) nazwę i siedzibę oferenta,
b) dokładny adres oferenta wraz z numerem
telefonu, faksu, i adresem e-mail,
c) formę prawną i numer rejestru, w którym
wpisany jest klub sportowy,
d) numer NIP i REGON,
e) nazwę banku i numer rachunku bankowego,
2) rodzaj zadania oraz jego cel,
3) szczegółowy, spójny z kosztorysem opis realizacji
zadania,
4) kosztorys zawierający kalkulację przewidywanych
kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym podanie
oczekiwanej kwoty z budżetu gminy wraz z jej
przeznaczeniem oraz wykazanie innych źródeł
finansowania przedsięwzięcia,
5) oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie
informacje są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym i prawnym,
6) podpisy osób umocowanych do działania w imieniu
oferenta.
8. Ponadto do oferty, o której mowa w ust. 2
dołączyć należy :
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji
potwierdzający
status
prawny
oferenta
i umocowanie osób go reprezentujących lub
potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis tegoż
dokumentu,
b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
statutu klubu sportowego,
c) informację o posiadanych zasobach kadrowych
i
rzeczowych
zapewniających
realizację
przedsięwzięcia,
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d) uwierzytelnione kserokopie licencji uprawniającej
do udziału w rozgrywkach i zawodach
odpowiedniego Polskiego Związku Sportowego lub
podmiotu działającego w jego imieniu ,
e) merytoryczne
i
finansowe
sprawozdanie
z działalności za ostatni rok.
9. W ofercie można zawrzeć informacje lub
dołączyć oryginalne lub potwierdzone przez oferenta za
zgodność z oryginałem dokumenty zawierające
referencje
lub
potwierdzające
wyniki
we współzawodnictwie sportowym albo świadczące
o osiągnięciach i doświadczeniu wnioskodawcy.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie
opatrzonej opisem „Konkurs na realizację zadania
w zakresie rozwoju sportu w Gminie Żnin".
11. Podstawą rozpatrzenia oferty jest jej złożenie
w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.
12. Burmistrz Żnina może uzależnić rozstrzygnięcie
wniosku od złożenia w określonym terminie
dodatkowych informacji lub dokumentów.
13. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz Żnina
wyznacza termin nie dłuższy niż 7 dni i wzywa
wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia
wniosku.
14. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie
został uzupełniony w zakreślonym terminie podlega
odrzuceniu.
§ 6.1. Oferty złożone w konkursie rozpatruje
Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Żnina
w drodze zarządzenia.
2. Komisja winna składać się z co najmniej 3 osób
w tym z Przewodniczącego.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą
przedstawiciele Rady Miejskiej oraz pracownicy
Urzędu.
4. Do zadań komisji konkursowej należy
w szczególności:
a) dokonanie formalnej i merytorycznej oceny
wniosków,
b) przedłożenie wyników konkursu Burmistrzowi
Żnina.
§ 7.1. Posiedzenie komisji konkursowej odbywa się
nie później niż w terminie 7 dni od upływu terminu
składania ofert wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.
2. O terminie i miejscu posiedzenia komisji
konkursowej jej członkowie zostają powiadomieni nie
później niż 2 dni przed terminem posiedzenia.
3. Prace komisji konkursowej są prowadzone, jeśli
w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej
członków.
4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
§ 8.1. Komisja konkursowa w pierwszej kolejności
sprawdza wymogi formalne, czy oferta została złożona
przez uprawniony podmiot, czy została złożona
w terminie, czy podpisana została przez osoby
umocowane do reprezentacji oraz czy z oferty
i załączonych do niej dokumentów wynika, że zawiera
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wszystkie informacje wymienione w ogłoszeniu
o konkursie.
2. Do dalszego etapu konkursu - oceny
merytorycznej - dopuszczone zostaną oferty spełniające
wymogi formalne.
§ 9.1. Dokonując oceny merytorycznej ofert
komisja konkursowa bierze pod uwagę:
a) rodzaj i cel zadania,
b) sposób realizacji zadania,
c) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów
realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
d) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na
realizację zadania,
e) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych
na realizację danego zadania,
f) zasoby kadrowe,
g) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań
z zakresu sportu,
h) wyniki
we
współzawodnictwie
sportowym,
osiągnięcia, doświadczenie, referencje.
2. Oceny merytorycznej oferty członkowie komisji
konkursowej dokonują indywidualnie przyznając
odpowiednio punkty od 1 do 5 oceniając poszczególne
kryteria wymienione w ust. 1. Ocenę końcową oferty
stanowi suma punktów wszystkich członków komisji
konkursowej.
§ 10.1. Z przebiegu pracy komisji konkursowej
sporządza się protokół, który powinien zawierać:
a) termin i miejsce rozpatrzenia ofert,
b) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
c) liczbę zgłoszonych ofert,
d) wskazanie ofert spełniających warunki formalne
i uzasadnienie odrzucenia ofert nie spełniających
warunków formalnych,
e) wykaz ofert wybranych przez komisję z podaniem
uzyskanych ocen,
f) propozycje wysokości dotacji dla wybranych
oferentów w oparciu o liczbę uzyskanych punktów,
wysokość wnioskowanej przez oferenta dotacji oraz
wielkość środków finansowych przewidzianych do
rozdysponowania w konkursie,
g) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej,
h) podpisy członków komisji konkursowej.
2. Oferty oraz inne dokumenty sporządzone przez
komisję konkursową stanowią załączniki do protokołu.
3. Komisja konkursowa przekazuje protokół
Burmistrzowi Żnina.
§ 11.1. Ostatecznego
rozstrzygnięcia
konkursu
w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje
Burmistrz Żnina w formie zarządzenia.
2. Konkurs winien być rozstrzygnięty najpóźniej
w ciągu 30 dni od dnia otwarcia ofert.
§ 12. Wyniki otwartego konkursu ofert zamieszczane
są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej www.um.znin.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Żninie.
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§ 13.1. Beneficjenci przyjmując zlecenie realizacji
zadania w powyższym trybie zobowiązują się do
wykonania zadania w zakresie i na zasadach
określonych w umowie, a organ administracji
publicznej zobowiązuje się do przekazania na realizację
zadania odpowiednich środków w formie dotacji.
2. Przekazanie dotacji oraz jej rozliczenie następuje
na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą
reprezentowaną przez Burmistrza Żnina, a klubem
sportowym, którego oferta została wybrana. Dotację na
realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy
beneficjenta na warunkach określonych w umowie.
3. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy
niż rok budżetowy.
4. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Umowa winna zawierać w szczególności:
a) oznaczenie stron umowy,
b) opis zadania podlegającego dotacji i cel na jaki
dotacja została przyznana,
c) wysokość dotacji przyznanej klubowi sportowemu
na realizacje zadania,
d) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania,
e) termin wykorzystania dotacji,
f) tryb kontroli realizacji zadania i wydatkowania
dotacji,
g) zobowiązanie
podmiotu
do
prowadzenia
wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej
środków otrzymanych na realizację zadania, a także
wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę
zadania pod względem rzeczowym i finansowym,
h) sposób i termin rozliczenia dotacji,
i) postanowienia
dotyczące
okoliczności
uzasadniających rozwiązanie umowy,
j) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części
dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji,
k) podpisy stron.
6. Integralnym elementem umowy jest załączona
do niej oferta realizacji przedsięwzięcia oraz ewentualna
korekta kosztorysu realizacji zadania.
§ 14.1. W trakcie realizacji zadania gmina może
dokonać kontroli realizacji zadania. Kontrola jest
obligatoryjna po każdym zrealizowaniu transzy oraz po
złożeniu sprawozdania końcowego z realizacji zadania.
2. Kontroli
dokonują
pracownicy
Urzędu
wyznaczeni przez Burmistrza.
3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Burmistrz
Żnina zawiadamia klub sportowy co najmniej 3 dni
przed terminem planowanej kontroli.
4. Kontroli dokonuje się w siedzibie klubu
sportowego lub wzywa się klub do dostarczenia
dokumentów do wglądu w Urzędzie.
5. Kontrolujący mają prawo żądania udzielenia
informacji o przebiegu wykonania zadania, wszelkich
dokumentów związanych z realizacją zadania
i wydatkowaniem dotacji, wglądu do dokumentacji
księgowej.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się
protokół.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 82

– 4792 –

§ 15.1. Po zakończeniu realizacji zadania, klub
sportowy
składa
sprawozdanie
finansowe
i merytoryczne z jego wykonania w terminie
określonym w umowie.
2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
3. Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej:
a) informacje o przebiegu realizacji zadania,
b) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane
w oparciu o kosztorys załączony do umowy,
c) inne istotne informacje o realizacji zadania,
d) zestawienia rachunków z dotacji potwierdzających
wydatkowanie środków oraz potwierdzone za
zgodność z oryginałem kserokopie rachunków.
4. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
5. Niewykorzystane przez klub sportowy środki
finansowe podlegają zwrotowi do budżetu gminy
w terminie określonym w umowie.
§ 16.1. Burmistrz wyznacza pracownika urzędu
odpowiedzialnego za koordynację i wykonanie zadań
z zakresu objętego niniejszą uchwałą.
2. Burmistrz lub upoważniony przez niego
pracownik Urzędu w terminie do końca pierwszego
kwartału roku następującego po roku, w którym
realizowane było zadanie, przedstawia na sesji Rady
Miejskiej informację o wykorzystaniu środków
i realizacji zadań przez kluby sportowe.
§ 17. Wykonanie
Burmistrzowi Żnina.

uchwały

powierza

się

§ 18. Traci moc uchwała nr URM_XXIX-223-2008
Rady Miejskiej w Żninie z 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania
rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Żnin
z 14 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 22, poz. 426)
oraz uchwała nr URM_XXXIV-276-2009 Rady
Miejskiej w Żninie z 17 marca 2009 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu
wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie
gminy Żnin (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom z 2009 r. Nr 38,
poz. 826).
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Halina Rosiak
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz 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 oraz z 2010 r. Nr 157 poz. 1241,
Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 230
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 151, poz.1014.
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UCHWAŁA Nr V/27/2011
RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE
z dnia 15 lutego 2011 r.
w sprawie podziału Sołectwa Wilczkowo-Dobrylewo na dwa odrębne sołectwa
Na podstawie art. 5 ust. 1-3, art. 40 ust. 2 pkt 1, 3
i 4, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 102,
poz. 1055, 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 poz. 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz § 8 i 9 Statutu
Gminy Żnin stanowiącego załącznik do uchwały
Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia
28 marca 2003 r. w sprawie nadania Statutu Gminie
Żnin (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego Nr 60,
poz. 997, z 2004 r. Nr 80, poz. 1371 oraz z 2007 r.
Nr 94, poz. 1484) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z inicjatywy mieszkańców dotychczasowego
sołectwa
Wilczkowo-Dobrylewo
i
po
przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami
dokonuje się podziału jednostki pomocniczej Gminy
Żnin - Sołectwa Wilczkowo-Dobrylewo na dwie nowe
odrębne jednostki pomocnicze Gminy Żnin:
1) Sołectwo Dobrylewo, w skład którego wchodzą
grunty wsi Dobrylewo, położone na terenie Gminy
Żnin:
a) obszar - 532,1786 ha,

b) granice - zgodne z granicami obrębu
geodezyjnego wsi Dobrylewo, wg. Załącznika
nr 1 do uchwały,
c) siedziba władz - Dobrylewo,
d) nazwa jednostki pomocniczej - Dobrylewo;
2) Sołectwo Wilczkowo, w skład którego wchodzą
grunty wsi Wilczkowo i osady Daronice, położone
na terenie Gminy Żnin:
a) obszar - 471,2056 ha,
b) granice - zgodne z granicami obrębu
geodezyjnego wsi Wilczkowo, wg. załącznika
nr 2 do uchwały,
c) siedziba władz - Wilczkowo,
d) nazwa jednostki pomocniczej - Wilczkowo.
§ 2. Utworzonym w wyniku podziału nowym
sołectwom, po przeprowadzonych konsultacjach
z mieszkańcami, nadane zostaną statuty w drodze
odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Żninie.
§ 3. Wykonanie
Burmistrzowi Żnina.

uchwały

powierza

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Halina Rosiak
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Załącznik nr 1
do uchwały nr V/27/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 15 lutego 2011 r.

Sołectwo Dobrylewo

Granice sołectwa
Załącznik nr 2
do uchwały nr V/27/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 15 lutego 2011 r.

Sołectwo Wilczkowo

Granice sołectwa
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UCHWAŁA Nr V/32/11
RADY POWIATU ŚWIECKIEGO
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie powierzenia Gminie Świecie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm1)) oraz
art. 19 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, art.20a ust. 1
i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm2)) uchwala się, co
następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.

§ 1. Postanawia się powierzyć Gminie Świecie
wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej
o których mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach publicznych. Gmina Świecie będzie
wykonywała przejęte zadanie przy pomocy biblioteki
publicznej, dla której jest organizatorem.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Grzegorz Chmielewski

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1)

Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r Nr 92,
poz. 753 z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
po.675
2)
Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998r.
Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600

§ 2. Przekazanie zadań nastąpi na podstawie
porozumienia zawartego przez Zarząd Powiatu
Świeckiego
z
Burmistrzem
Świecia,
które
w szczególności określi wielkość środków finansowych
wnoszonych przez Powiat niezbędnych do prowadzenia
działalności przez bibliotekę.
603

604
604

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY
z dnia 28 marca 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem przeprowadzonych w dniu 27 marca 2011 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 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) Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy
podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem
przeprowadzonych w dniu 27 marca 2011 r.

CZĘŚĆ I
Dane ogólne
1) Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2) Wybierano 1 radnego spośród 6 kandydatów
zgłoszonych na 6 listach kandydatów przez
6 komitetów wyborczych.
3) Głosowanie przeprowadzono w 2 obwodach
głosowania.
4) Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła
2782.
5) Liczba osób, którym wydano karty do głosowania
wyniosła 349.
6) Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła 349, czyli frekwencja
wyborcza wyniosła 12,55%.
7) Wybrano 1 radnego.
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CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okręg wyborczy nr 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Liczba wybieranych radnych wynosiła
1.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła
2782.
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła
349.
Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
349,
czyli frekwencja wyborcza wyniosła
12,55%.
Liczba głosów nieważnych wyniosła
4,
co stanowi 1,16% ogólnej liczby głosów
Liczba głosów ważnych wyniosła
345,
co stanowi 98,84% ogólnej liczby głosów
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:
1)lista nr 1 KWW DLA NOWEGO
a) GÓRSKA Anna
2
2) lista nr 2 KWW PARTNERSTWO
a) LEWANDOWSKA Eleonora Maria
38
3) lista nr 3 KWW ANDRZEJA PIOTROWICZA
a) PIOTROWICZ Andrzej Zbigniew
67
4) lista nr 4 KWW „TERAZ NOWE”
a) GUZMAN Janusz
161
5) lista nr 5 KWW KATARZYNA KACZMAREK-SŁAWIŃSKA
a) KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna
29
6) lista nr 6 KWW BARBARA GÓRSKA
a) GÓRSKA Barbara Lidia
48
Radnym został wybrany:
1) z listy nr 4 KWW „TERAZ NOWE”:
a) GUZMAN Janusz
W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
Andrzej Siuchniński
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 1 marca 2011 r. pomiędzy:
Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Panią Ewą Mes,
zwanym dalej „Wojewodą”,
a
Prezydentem Miasta Bydgoszczy, Panem Rafałem
Bruskim, zwanym dalej „Miastem”.
Na podstawie art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.),
w związku z art. 14c ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r.,
Nr 178 poz. 1380, z późn. zm) zostaje zawarte
Porozumienie o treści:
§ 1.1. Przedmiotem
porozumienia
jest
zainstalowanie w pomieszczeniach Urzędu Miasta
Bydgoszczy,
przygotowanych
na
potrzeby
wojewódzkiego
centrum
powiadamiania

ratunkowego/centrum powiadamiania ratunkowego,
zwanego dalej „centrum”, sprzętu i aplikacji
teleinformatycznych, docelowo służących w zakresie
przyjęcia,
obsługi
i
przekazywania
zgłoszeń
alarmowych do właściwych jednostek służb ustawowo
powołanych do niesienia pomocy. W tym celu
Wojewoda powierza, a Miasto przyjmuje do realizacji
zadanie polegające na zabezpieczeniu niezbędnych
warunków
organizacyjno-technicznych
umożliwiających
przeprowadzenie
wszystkich
przedsięwzięć związanych z połączeniem centrum
z siecią OST-112 oraz konfiguracją dostarczonego
systemu informatycznego.
2. Zawarte Porozumienie nie jest podstawą do
określania praw i obowiązków stron w zakresie
funkcjonowania przyszłego centrum w Bydgoszczy oraz
zasad jego finansowania.
§ 2. Realizacja zadania określone w § 1. ust. 1.:
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1. Na
podstawie
porozumienia
Wojewoda
zlokalizuje w pomieszczeniach Urzędu Miasta
Bydgoszczy, przygotowanych na potrzeby centrum,
sprzęt komputerowy i teleinformatyczny wraz
z oprogramowaniem i wyposażeniem technicznym,
dostarczonym
przez
Centrum
Projektów
Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Szczegółowy opis produktów określony
zostanie przez Wojewodę w protokole dostawy odbioru o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 Porozumienia,
w terminie uzgodnionym przez Strony.
2. Miasto udostępni pomieszczenia przygotowane
na potrzeby centrum oraz będzie współdziałać
z wykonawcą wskazanym przez Wojewodę w zakresie
wykonywanych przez tego
wykonawcę
prac
wdrożeniowych, instalacyjnych i innych czynności
związanych z połączeniem centrum z siecią OST-112
oraz
konfiguracją
dostarczonego
systemu
informatycznego, a w szczególności do zapewnienia:
1) zasilania energetycznego;
2) klimatyzacji;
3) okablowania strukturalnego;
4) linii telefonicznej;
5) przestrzeni serwerowej.
§ 3.1. Strony zgodnie oświadczają, iż za moment
dostarczenia
sprzętu
komputerowego
i teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem
i wyposażeniem technicznym uważają podpisanie przez
Strony protokołu dostawy-odbioru, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do Porozumienia.
2. Załącznikiem do protokołu dostawy-odbioru,
o którym mowa w ust 1. będzie ilościowo-wartościowy
wykaz
dostarczanego-odbieranego
sprzętu
komputerowego
i
teleinformatycznego
wraz
z oprogramowaniem i wyposażeniem technicznym
zawierający:
1) numer fabryczny maszyny lub urządzenia, ilość,
jednostkę miary, cenę jednostkową, wartość;
2) niezbędne
informacje
identyfikujące
oprogramowanie, w szczególności nazwę, numer
katalogowy i cenę.
3. Miasto zobowiązuje się do dochowania należytej
staranności w celu zabezpieczenia dostarczonego
sprzętu komputerowego i teleinformatycznego wraz
z oprogramowaniem i wyposażeniem technicznym od
momentu ich dostarczenia, w tym zabezpieczenia przed
nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
4. Miasto
uznaje,
że
dostarczony
sprzęt
komputerowy
i
teleinformatyczny
wraz
z oprogramowaniem i wyposażeniem technicznym są
oznaczone logo Centrum Projektów Informatycznych
MSWiA oraz znakami inwentarzowymi KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i zobowiązuje się
do ich nieusuwania.
5. Miasto jest odpowiedzialne za przypadkową
utratę lub uszkodzenie dostarczonego sprzętu
komputerowego
i
teleinformatycznego
wraz
z oprogramowaniem i wyposażeniem technicznym,
jeżeli wykorzystywało je w sposób sprzeczny
z Porozumieniem albo z ich właściwościami lub
przeznaczeniem.
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6. Miasto nie ponosi odpowiedzialności za zużycie
dostarczonego
sprzętu
komputerowego
i teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem
i wyposażeniem technicznym będące następstwem
prawidłowego wykorzystywania.
7. Strony zgodnie oświadczają, że dostarczony
sprzęt komputerowy i teleinformatycznego wraz
z oprogramowaniem i wyposażeniem technicznym,
stanowią własność Skarbu Państwa – Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
8. Miasto, bez uprzedniej zgody Wojewody, nie
może przekazać dostarczonego sprzętu komputerowego
i teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem
i wyposażeniem technicznym osobom trzecim.
§ 4.1. Wojewoda wyznacza Pana Lecha Kuberę
Zastępcę
Dyrektora
Wydziału
Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, jako
koordynatora w zakresie realizacji postanowień
niniejszego Porozumienia.
2. Miasto wyznacza Pana Adama Ferka –
Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miasta w Bydgoszczy, jako koordynatora w zakresie
realizacji postanowień niniejszego Porozumienia.
§ 5.1. Wojewoda oraz instytucje i osoby przez
niego wskazane, jak również inne instytucje uprawnione
do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych
przepisów
lub
upoważnień,
mają
prawo
przeprowadzania, w każdym czasie, kontroli stanu
technicznego i sposobu zabezpieczenia przez Miasto,
dostarczonego przez Wojewodę sprzętu komputerowego
i teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem
i wyposażeniem technicznym.
2. W
przypadku
niezorganizowania
i nieuruchomienia centrum, w pomieszczeniach Urzędu
Miasta Bydgoszczy o którym mowa w § 1.1.,
dostarczony przez Wojewodę sprzęt komputerowy
i teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem
i wyposażeniem technicznym, podlega zwrotowi za
protokołem zdawczo-odbiorczym, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do Porozumienia.
3. Załącznikiem
do
protokołu
zdawczoodbiorczego, o którym mowa w ust 2. będzie ilościowowartościowy wykaz zdawanego-odbieranego sprzętu
komputerowego
i
teleinformatycznego
wraz
z oprogramowaniem i wyposażeniem technicznym
zawierający:
1) numer fabryczny maszyny lub urządzenia, ilość,
jednostkę miary, cenę jednostkową, wartość;
2) niezbędne
informacje
identyfikujące
oprogramowanie, w szczególności nazwę, numer
katalogowy i cenę.
§ 6. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Porozumieniem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy o finansach publicznych.
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§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron oraz dwóch celem ogłoszenia.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania.
Wojewoda
Kujawsko-Pomorski
Ewa Mes

Prezydent Miasta
Rafał Bruski

załącznik nr 1
do porozumienia z dnia 1 marca 2011 r.
PROTOKÓŁ DOSTAWY-ODBIORU
Sporządzony w dniu .......................
Dotyczy:
Porozumienia w sprawie zainstalowania w pomieszczeniach Urzędu Miasta Bydgoszczy, przygotowanych na
potrzeby wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego/centrum powiadamiania ratunkowego,
dostarczonego przez Wojewodę sprzętu komputerowego i teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem
i wyposażeniem technicznym służących połączeniu centrum z siecią OST-112 oraz konfiguracją dostarczonego
systemu informatycznego.
Strony: Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Prezydent Miasta Bydgoszcz
Przedmiot dostawy-odbioru
Zgodnie z § 3.1. Porozumienia Wojewoda Kujawsko-Pomorski dostarcza a Prezydent Miasta Bydgoszczy odbiera,
następujące produkty:
1.
2.
3.
Załączniki:
1.
2.
3.
Uwagi:
1.
ODBIERAJĄCY
...............................................................................................
( Data i podpis osoby upoważnionej do odbioru ze strony Miasta)
DOSTARCZAJĄCY
...............................................................................................
( data i podpis osoby upoważnionej do dostarczenia ze strony Wojewody)
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załącznik nr 2
do porozumienia z dnia 1 marca 2011 r.
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Sporządzony w dniu .......................
Dotyczy:
Porozumienia w sprawie zainstalowania w pomieszczeniach Urzędu Miasta Bydgoszczy, przygotowanych na
potrzeby wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego/centrum powiadamiania ratunkowego,
dostarczonego przez Wojewodę sprzętu komputerowego i teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem
i wyposażeniem technicznym służących połączeniu centrum z siecią OST-112 oraz konfiguracją dostarczonego
systemu informatycznego.
Strony: Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Prezydent Miasta Bydgoszcz
Przedmiot zdania - odbioru
Zgodnie z § 5.2. Porozumienia Wojewoda Kujawsko-Pomorski odbiera a Prezydent Miasta Bydgoszczy zdaje,
następujące produkty:
1.
2.
3.
Załączniki:
1.
2.
3.
Uwagi:
1.
ODBIERAJĄCY
...............................................................................................
( Data i podpis osoby upoważnionej do odbioru ze strony Wojewody)
ZDAJĄCY
...............................................................................................
( data i podpis osoby upoważnionej do zdania ze strony Miasta)
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