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UCHWAŁA Nr III/12/10
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d”
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z zm.
Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806 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) oraz art. 165,173,184,188 i 195
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych /Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm./ uchwala
się co następuje:
§ 1.1. Określa prognozowane dochody budżetu
gminy na kwotę 21 928 884,00 w tym:
- dochody bieżące 21 698 884,00
- dochody majątkowe 230 000,00
1) dochody własne w kwocie 6 987 623,80 w tym:
dochody bieżące 6 757 623,80 dochody majątkowe
230 000,00
2) subwencja ogólna w kwocie 10 948 591,00
3) dotacje w kwocie 3 819 005,00
4) środki z budżetu europejskiego w kwocie 149 944,59
5) środki z budżetu państwa /współfinansowanie/
w kwocie 23 719,61
2. Prognozowane dochody według ważniejszych
źródeł przedstawia załącznik Nr 1.
3. Prognozowane dochody według szczegółowej
klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.
§ 2.1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę
21 442 187,00 w tym: wydatki bieżące 21 212 187,00
wydatki majątkowe 230 000,00
2. Planowane wydatki budżetu w podziale na
działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
przedstawia załącznik Nr 3.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:
1) wynagrodzenie i składki od nich naliczane
11 190 790, 58
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
gminy 4 926 575,50
3) dotacji na zadania bieżące 1 123 176, 33
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 521 700,00
5) wydatki na programy realizowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy
udzielanej
przez
państwa
członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegające zwrotowi 149 944,59
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez gminę przypadające do spłaty w roku
budżetowym 0,00
7) wydatki na obsługę długu gminy 300 000,00

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się na:
1) wydatki związane z realizacją Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego 97 932,00 - załącznik Nr 4
2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym
na programy realizowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie
podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej
przez
państwa
członkowskie
Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie
podlegające zwrotowi 230 000,00 – załącznik Nr 5.
3) zakup i objęcie akcji i udziałów
4) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
§ 3. Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości
486 697,00 zostanie przeznaczona na spłaty kredytów
w 2011 roku.
§ 4.1. Określa się wydatki na programy realizowane
ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na
kwotę 149 944, 59zł – załącznik nr 6.
§ 5. Określa plany przychodów i wydatków
rachunku dochodów własnych
1) przy Gimnazjum Nr 2 w Serocku przychody
w kwocie 70 000,00 wydatki w kwocie 70 000,00
2) przy Gimnazjum Nr 1 im. M. Kopernika przychody
w kwocie 50 000,00 wydatki w kwocie 50 000,00
załącznik Nr 7
§ 6. Określa się kwotę dochodów w wysokości
50
000,00
z
tytułu
wpływów
związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska i wydatków w wysokości 50 000
związanych z realizacją zadań związanych z ochroną
środowiska
§ 7.1. Określa się dochody i wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
o innych zadań zleconych ustawami – załącznik Nr 8 i 9
dochody w kwocie 3 102 885,00 wydatki w kwocie
3 102 885,00
2. Określa się dochody i wydatki związane
z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
porozumienia
między
jednostkami
samorządu
terytorialnego dochody w kwocie 72 120,00 wydatki
w kwocie 218 776,33
§ 8. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek
sektora finansów publicznych
1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
617 400,00
2) Biblioteka
Gminna
138
000,00
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wartościowych w wysokości 2 559 006,90 w tym:
700 000,00 kredyt krótkoterminowy na przejściowy
deficyt 1 859 006,90 kredyt na rozchody na spłaty
zaciągniętych wcześnie zobowiązań

3) Starostwo Powiatowe /pomoc finansowania/
201 088,33
4) Gmina Bukowiec 17 188,00
5) Województwo
Kujawsko-Pomorskie.
Urząd
Marszałkowski 500,00 – załącznik Nr 10
1. Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie
należących do sektora finansów publicznych
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
1) Kluby Sportowe – Stowarzyszenia 134 000,00
2) Kościół w Wałdowie (zabytek) 15 000,00 Załącznik
Nr 11

1)
2)

3)

4)

Poz. 624,625

§ 12. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy na
kwotę 200 000,00 z tego:
1. rezerwę ogólną w kwocie 150 000
2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe
50 000,00
§ 13. Określa się kwotę dochodów 140 000zl z tytułu
wydawania
zezwoleń
na
sprzedaż
napojów
alkoholowych na kwotę 140 000zł wydatków na
realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Określa
kwotę
wydatków
na
zwalczanie
narkomanii
w wysokości 15 000,00

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
spłat kredytów i pożyczek na kwotę: 2 345703,90,00
dokonywania zmian w budżecie polegających na
przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia
i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
w ramach jednego działu.
lokowanie wolnych środków budżetowych na
rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący
bankową obsługę budżetu gminy.
dokonywania zmian w budżecie polegających na
przeniesieniach w planie wydatków majątkowych
w ramach jednego działu.

§ 14.1. Planowane spłaty zobowiązań na rok 2011 r.
i lata następne - załącznik Nr 13.
2. Prognozowane kwoty zobowiązań wg tytułów
dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na rok 2011 załącznik Nr 14.

§ 10.1) Ustala się maksymalną wysokość pożyczek
i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez
Wójta Gminy w roku budżetowym na kwotę
700 000,00.
2) Ustala się wysokość sumy, do Której Wójt może
samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę
2 000 000,00.

§ 15. Plan dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na
rok 2011 wynosi 22 100,00 - załącznik Nr 15.
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 11.1. Określa się przychody i rozchody budżetu
Gminy - przychody w kwocie 1 859 006,90 - rozchody
w kwocie 2 345 703,90 Źródłem spłat rozchodów
będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 1859 006,90
i nadwyżka budżetowa w wysokości 486 697,00
załącznik Nr 12
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów

Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Jagła
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UCHWAŁA Nr VII/35/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 9 lutego 2011 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i Nr 180,
poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r.
Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz.
666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r.
Nr 47, poz. 278) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia powinien spełnić następujące wymagania
techniczne dotyczące pojazdów:
1) dysponować
specjalistycznymi
samochodami
przystosowanymi do bezpyłowego odbierania
niesegregowanych
odpadów
komunalnych,
umożliwiające
mechaniczne
opróżnianie
pojemników;

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 85

– 4965 –

2) dysponować specjalistycznymi samochodami do
odbierania odpadów gromadzonych selektywnie
przez
właścicieli
nieruchomości
systemem
pojemnikowym lub workowym;
3) samochody powinny być oznakowane trwale
i czytelnie firmą oraz numerem telefonu
przedsiębiorcy.
§ 3. Przedsiębiorca obowiązany jest dysponować
bazą transportową, która spełnia następujące
wymagania techniczne:
1) teren, na którym będą parkowane samochody
powinien być utwardzony;
2) teren powinien być ogrodzony i zabezpieczony
przed dostępem osób trzecich;
3) powierzchnia terenu powinna być dostosowana do
ilości i wielkości pojazdów oraz urządzeń
specjalistycznych, które będą tam ustawione po
zakończeniu pracy.
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia powinien spełnić następujące wymagania
techniczne dotyczące pojemników,
kontenerów
i worków przekazywanych właścicielowi nieruchomości
do korzystania:
1) urządzenia do zbierania odpadów powinny być
oznakowane trwale i czytelnie firmą wraz
z numerem telefonu przedsiębiorcy oraz znajdować
się w dobrym stanie technicznym, sanitarnym
i porządkowym;
2) pojemniki na odpady komunalne zmieszane
powinny być zamykane, a ich pojemność nie może
być mniejsza niż 0,06 m3 (60l);
3) wzorzec pojemników zlokalizowanych w strefie
Śródmieścia i Starego Miasta musi być uzgodniony
z Plastykiem Miejskim, za wskazaną strefę uznaje
się obszar ograniczony ulicami: Bernardyńską, Wały
Jagiellońskie, Poznańska, Kruszwicka, Focha,
Królowej Jadwigi, Fredry, Mazowiecka, Pomorska,
Świętojańska,
Mickiewicza,
Paderewskiego,
Staszica i 3 maja;
4) worki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych zmieszanych oraz dla danego rodzaju
odpadów zbieranych selektywnie powinny być
wykonane
z
tworzywa
o
wytrzymałości
gwarantującej ich nie rozrywanie się.
§ 5. Przedsiębiorca
powinien
wykonywać
następujące zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze
świadczeniem usług:
1) myć i dezynfekować samochody z częstotliwością
gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu
sanitarnego, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc,
a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;
2) myć i dezynfekować pojemniki przekazywane
właścicielowi nieruchomości do korzystania
z częstotliwością gwarantującą zapewnienie ich
właściwego stanu sanitarnego, jednak nie rzadziej
niż raz na pół roku;
625

Poz. 625

3) wyposażyć samochód w narzędzia umożliwiające
usunięcie zanieczyszczeń i usuwać zanieczyszczenia
powstałe w wyniku gromadzenia, przeładunku
i transportu odpadów;
4) w czasie transportu odpady powinny być
zabezpieczone siatką lub plandeką;
5) parkować samochody wyłącznie na terenie bazy
transportowej spełniającej wymagania, o których
mowa w § 3;
6) opróżnić samochód w miejscu wskazanym w § 6
codziennie po zakończeniu dnia pracy w przypadku
nie posiadania zezwolenia na zbieranie lub odzysk
odpadów;
7) osoby świadczące usługi powinny być ubrane
w odzież czystą, estetyczną i oznaczoną trwale
i czytelnie firmą przedsiębiorcy.
§ 6. Przedsiębiorca odbierający z terenu miasta
Bydgoszczy odpady komunalne zmieszane obowiązany
jest przekazywać je do odzysku lub unieszkodliwiania
do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania
Odpadów zlokalizowanego w Bydgoszczy przy
ul. Prądocińskiej 28 lub w przypadku posiadania
stosownych zezwoleń zagospodarować je we własnym
zakresie.
§ 7. Traci moc Zarządzenie Prezydenta miasta
Bydgoszczy nr 357/06 z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie
określenia wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
oraz
opróżnianie
zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zmienione Zarządzeniem nr 150/07 Prezydenta Miasta
Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2007r. w części dotyczącej
§ 1, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 12 pkt. 1 i 3 oraz § 13
w zakresie dotyczącym § 7 pkt 9,10 i 14.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Roman Jasiakiewicz
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UCHWAŁA Nr VII/36/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 9 lutego 2011 r.
w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 106, poz. 675 i nr 40, poz. 230) w związku
z art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i Nr 180, poz. 1495,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666,
Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r.
Nr 47, poz. 278) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała ustala wymagania jakie powinni
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta
Bydgoszczy działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien
spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą
obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia;
2) dysponować
specjalistycznymi
środkami
przeznaczonymi do chwytania oraz transportowania
bezdomnych zwierząt, w tym:
a) dysponowanie urządzeniami i środki służącymi
do wyłapywania, w taki sposób aby nie
powodowały one zagrożenia dla zdrowia i życia
zwierząt ani nie zadawały im cierpienia,
b) dysponować co najmniej jednym samochodem
przystosowanym do transportu zwierząt,
spełniający wymagania przepisów ustawy
z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.
Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
oraz aktów wykonawczych wydanych na ich
podstawie;
3) zapewnić zwierzęciu, w razie potrzeby pomoc
lekarsko-weterynaryjną;

4) posiadać kadrę w ilości gwarantującej stałe
świadczenie usług oraz wykształconą lub
przeszkoloną w zakresie postępowania ze
zwierzętami i przepisów o ochronie zwierząt;
5) dysponować
nieruchomością
służącą
do
przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed
przewiezieniem ich do schroniska.
2. Powyższe
wymagania
powinny
zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są
w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności
gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego;
2) dokumenty
potwierdzające
dysponowanie
określonymi środkami, o których mowa w ust. 1
pkt 2;
3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem;
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie i odbyte
szkolenia, osób o których mowa w ust. 1 pkt 4;
5) dokumenty potwierdzające dysponowanie określoną
nieruchomością, o której mowa w ust. 1 pkt 5.
§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt;
2) dysponować
pomieszczeniami
spełniającymi
wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.
w
sprawie
szczegółowych
wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla
zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657 z późn. zm.);
3) dysponować nieruchomością, na której prowadzona
ma być działalność, o której mowa w pkt 1;
4) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny
stosowny dokument wymagany przepisami ustawy
z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
2. Powyższe
wymagania
powinny
zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. § 2 ust 3 stosuje się odpowiednio.
§ 4.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
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1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą
w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części;
2) dysponować nieruchomością, na której prowadzona
ma być działalność, o której mowa w pkt 1;
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny
stosowny dokument wymagany przepisami ustawy
z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym
i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich;
5) dysponować środkami niezbędnymi do grzebania
zwłok zwierzęcych i ich części;
6) dysponować urządzeniami i środkami technicznymi
umożliwiającymi spalanie zwłok zwierzęcych i ich
części.
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2. Powyższe
wymagania
powinny
zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Roman Jasiakiewicz
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UCHWAŁA Nr IX/55/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 23 marca 2011 r.
zmieniająca Statut Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Zarządu Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, stanowiącym
załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/1101/05 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 r.
w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
w
Bydgoszczy
–
w
jednostkę
budżetową
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 121, poz. 2068), wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Jednostka budżetowa – Zarząd Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zwany
dalej „ZDMiKP”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.),
2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo
przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601
z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.
zm.),
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.),
7) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5,
poz. 13),
8) uchwały Nr LIV/1101/05 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 r. w sprawie
przekształcenia zakładu budżetowego – Zarząd Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
– w jednostkę budżetową,
9) niniejszego Statutu.”,
2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. ZDMiKP wykonuje określone w Statucie
zadania organizatora publicznego transportu
zbiorowego.”,
3) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zadania określone w § 3 ust. 3 ZDMiKP
realizuje poprzez:
1) w zakresie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym:
a) wydawanie zezwoleń na wykonywanie
regularnych i regularnych specjalnych przewozów
osób w krajowym transporcie drogowym na
obszarze Miasta i sąsiedniego powiatu, na podstawie
odrębnych upoważnień,
b) wydawanie postanowień o uzgodnieniu przebiegu
linii wykraczających poza obszar powiatu, na
obszarze województwa, na podstawie odrębnych
upoważnień,
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c) prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie
określonym ustawą,
2) w zakresie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym:
a) przygotowywanie projektu planu transportowego
dla obszaru działania organizatora,
b) podejmowanie działań w zakresie realizacji
istniejącego
planu
transportowego
i
jego
aktualizacji,
c) badanie i analizę potrzeb przewozowych,
d) opracowywanie projektów aktów prawnych
określających przystanki, których właścicielem lub
zarządzającym
jest
Miasto,
udostępnione
operatorom i przewoźnikom wraz z ustaleniem
warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
e) ustalanie, w trybie określonym w ustawie, zasad
i warunków korzystania z przystanków i dworców,
których właścicielem albo zarządzającym nie jest
Miasto,
f) ustalanie zadań przewozowych o charakterze
użyteczności publicznej na obszarze działania
organizatora,
g) przygotowywanie i prowadzenie postępowań
zmierzających do zawarcia umów o świadczenie
usług
w
zakresie
publicznego
transportu
zbiorowego,
h) zawieranie umów o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego,
i)
przygotowywanie
projektów
systemów
taryfowych stosowanych w komunikacji miejskiej,
j) organizowanie systemu dystrybucji biletów
obowiązujących w komunikacji miejskiej wraz
z kontrolą biletów i windykacją należności za
przejazd bez ważnego biletu,
k) budowę, konserwację i utrzymanie przystanków,
których właścicielem jest Miasto oraz wiat
usytuowanych w pasie drogowym,
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l) ocenę i kontrolę realizacji przez operatora
i przewoźnika usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego,
m) kontrolę nad przestrzeganiem przez operatora
i przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego
transportu zbiorowego, w tym kontrolę wymaganych
dokumentów,
n) opracowywanie oraz aktualizację rozkładów
jazdy w zakresie przewozów o charakterze
użyteczności publicznej,
o) analizę zaspokajania potrzeb przewozowych
wynikających z wykonywania przewozów na
podstawie zawartych umów z operatorem,
p) dokonywanie zmian z przebiegu istniejących linii,
q)
administrowanie
systemem
informacji
pasażerskiej,
r)
wydawanie
operatorom
zaświadczeń
potwierdzających posiadanie uprawnienia do
wykonywania publicznego transportu zbiorowego na
danej linii, na podstawie odrębnych upoważnień,
s)
wydawanie
przewoźnikom
potwierdzeń
zgłoszenia przewozu, na podstawie odrębnych
upoważnień.”.
4) użyty w treści Statutu wyraz „cele” zastępuje się
wyrazem „zadania”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Lech Lewandowski
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UCHWAŁA Nr IX/56/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń oraz potwierdzeń zgłoszenia przewozu w publicznym
transporcie zbiorowym
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675), w związku z art. 28 ust. 1
i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r.
Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Dyrektora Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy do:
1) wydawania
zaświadczeń
na
wykonywanie
publicznego transportu zbiorowego operatorom,
z którymi zawarto umowę o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na
obszarze działania organizatora,
2) wydawania przedsiębiorcom potwierdzeń zgłoszenia
przewozu osób w zakresie publicznego transportu
zbiorowego, niebędącego przewozem o charakterze
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użyteczności publicznej, na obszarze działania
organizatora.

2011 r. zmieniającej Statut Zarządu Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
jednak niż z dniem wejścia w życie uchwały
Nr IX/55/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Lech Lewandowski
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UCHWAŁA Nr IX/57/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 23 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu środkami
lokalnego transportu zbiorowego.
Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.
z 2000 r. Nr 50, poz. 601; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371;
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r.
Nr 149, poz. 1452 i Nr 211,poz. 2049; z 2004 r. Nr 97,
poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780,
z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408,
z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2011 r. Nr 5, poz 13)
oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106,
poz. 675 i Nr 40 poz. 230) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie przewozu osób i bagażu
środkami
lokalnego
transportu
zbiorowego
w Bydgoszczy stanowiącym załącznik do uchwały
Nr LXVIII/1055/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia
30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia przepisów
porządkowych przy przewozie osób i bagażu środkami
lokalnego transportu zbiorowego (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 118, poz. 1527) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Regulamin przewozu osób i bagażu
obowiązuje przy przewozach o charakterze
użyteczności publicznej w zakresie publicznego
transportu zbiorowego organizowanego przez
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy, zwany dalej „ZDMiKP”.”,
2) w § 7 ust. 8, 9 i 10 otrzymują brzmienie:
„8. W razie odmowy zapłacenia należności,
o których mowa w ust. 5 pkt 2 kontroler ma prawo

żądać okazania dokumentu umożliwiającego
stwierdzenie tożsamości pasażera.
9. W razie niezapłacenia należności i nieokazania
dokumentu tożsamości kontroler ma prawo ująć
pasażera i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub
innych organów porządkowych, które mają zgodnie
z przepisami prawo zatrzymania pasażera i podjęcia
czynności zmierzających do ustalenia jego
tożsamości.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 do czasu
przybycia
Policji
lub
innych
organów
porządkowych, pasażer zobowiązany jest pozostać
w pojeździe, w którym jest przeprowadzana kontrola
lub na przystanku wskazanym przez kontrolera.”,
3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. Pasażerowi przysługuje prawo złożenia
skargi lub reklamacji z tytułu:
1) niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przewozu – na adres siedziby ZDMiKP,
2) jeżeli nie zgadza się z treścią wystawionego
wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał
ważny dokument przewozu lub dokument
poświadczający
uprawnienie
do
przejazdu
bezpłatnego lub ulgowego – na adres siedziby firmy
kontrolerskiej wskazanej w wezwaniu do zapłaty.
2. Reklamacje i skargi składa się w formie pisemnej
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami reklamacyjnymi.
3. Skargi i reklamacje rozpatruje się niezwłocznie
ale nie później niż 30 dni od daty ich przyjęcia.”,
4) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W sprawach nie objętych Regulaminem
zastosowanie znajdują właściwe przepisy ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe
(Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.),
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5,
poz. 13) oraz Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r.
Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).”
5) użyty w treści Regulaminu w różnych przypadkach
wyraz „przewoźnik” zastępuje się wyrazem
„operator”,
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6) użyte w treści Regulaminu w różnych przypadkach
wyrazy „lokalny transport zbiorowy” zastępuje się
wyrazami „publiczny transport zbiorowy”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Lech Lewandowski
629
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UCHWAŁA Nr IX/58/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego w Bydgoszczy
§ 1. W związku z organizowanym przez bydgoskie
uczelnie świętem studentów „Juwenalia 2011” ustala się
dla jej uczestników w okresie od 18 do 22 maja 2011 r.
uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy.
Z uprawnienia będą mogły korzystać osoby posiadające
ważną legitymację studencką, międzynarodową
legitymację studencką ISIC lub kartę EURO 26.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r.
Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135, z 2007 r.
Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r.
Nr 118, poz. 989 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679
i Nr 197, poz. 1309) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,
Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) uchwala się, co
następuje:

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Lech Lewandowski
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UCHWAŁA Nr IX/61/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bydgoszczy
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
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 j.t., z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717
i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441

i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i nr 181,
poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 9a
ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
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o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.
z 2005 r. Nr 180, poz.1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589,
z 2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 125, poz. 842) oraz
art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362
j.t., Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202,
poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738 oraz
z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81,
poz. 527 i Nr 125, poz. 842) uchwala się, co następuje:

Poz. 631

funkcjonowania stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Lech Lewandowski

§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Bydgoszczy oraz szczegółowe warunki jego
Załącznik
do uchwały nr IX/61/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 marca 2011 r.
TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA
I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO
FUNKCJONOWANIA
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Do zadań własnych gminy należy tworzenie
gminnego
systemu
przeciwdziałania
przemocy
w
rodzinie,
w
tym
tworzenie
Zespołu
Interdyscyplinarnego zwanego dalej „Zespołem”.
2. Zespół realizuje zadania określone w „Programie
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie” i zadania wynikające
z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
3. Zadaniem
Zespołu
jest
integrowanie
i koordynowanie działań przedstawicieli różnych
podmiotów
oraz
specjalistów
w
zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie wchodzących
w skład „Zespołu” w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących
przemoc w rodzinie.

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

§ 2. Tryb i sposób powoływania członków Zespołu
1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Policji
ochrony zdrowia
oświaty
kuratorów sądowych w Sądzie Rejonowym
w Bydgoszczy

7) organizacji pozarządowych.
2. W skład Zespołu mogą wchodzić prokuratorzy
z Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy oraz
przedstawiciele podmiotów innych niż określone
w ust. 1, działających na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
3. Zespół działa na podstawie porozumień
zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy
a podmiotami, których przedstawiciele powołani
zostaną do Zespołu.
4. Członków Zespołu, wskazanych imiennie przez
osoby kierujące podmiotami o których mowa w ust. 1
i 2, powołuje Prezydent Miasta Bydgoszczy w drodze
zarządzenia.
5. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań,
członkowie Zespołu składają pisemne oświadczenie
o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych
uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy
w Zespole.
§ 3. Tryb i sposób odwoływania członków Zespołu
1. Członek Zespołu może zostać odwołany przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy na podstawie
zarządzenia:
1) na wniosek członka Zespołu
2) w uzasadnionych przypadkach na wniosek
Przewodniczącego Zespołu
3) w
przypadku
uzasadnionego
podejrzenia
o naruszenie poufności danych i informacji
uzyskanych w ramach działania w Zespole
4) na uzasadniony wniosek osoby kierującej
podmiotem,
której
dany
członek
jest
przedstawicielem.
2. Skład Zespołu może być uzupełniany w trakcie
trwania jego prac. W przypadku rezygnacji lub zgonu
członka Zespołu, w miejsce zwolnione Prezydent
Miasta Bydgoszczy powołuje innego członka Zespołu
z tej samej instytucji, po wskazaniu kandydatury przez
osobę kierującą podmiotem, której członek ten był
przedstawicielem.
§ 4. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu
1. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.
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2. Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza
Zespołu na okres trwania kadencji Zespołu powołuje się
na pierwszym posiedzeniu, spośród członków Zespołu
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, a na
wniosek jednego z członków Zespołu w głosowaniu
tajnym.
3. O
wyborze
Przewodniczącego
Zespołu
powiadamia
się pisemnie Prezydenta Miasta
Bydgoszczy.
4. Zespół opracowuje regulamin organizacyjny,
który określi zakres prac Zespołu, zadania
poszczególnych członków Zespołu, a także zasady
funkcjonowania grup roboczych oraz sposób
dokumentowania prac Zespołu i grup roboczych.
Regulamin organizacyjny zatwierdza Prezydent Miasta
Bydgoszczy w drodze zarządzenia.
5. Członkowie
Zespołu
wykonują
zadania
w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych na
podstawie
porozumień
zawartych
pomiędzy
Prezydentem Miasta Bydgoszczy, a podmiotami,
których przedstawiciele wchodzą w jego skład.
6. Spotkania Zespołu odbywają się w zależności od
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
7. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący
z własnej inicjatywy. Posiedzenie Zespołu może być też
zwołane na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby
członków Zespołu. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli
w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej
połowa członków.
8. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zespołu
może być dokonane telefonicznie, faksem lub e-mailem,
co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.
9. Obsługę
organizacyjno-techniczną
Zespołu
zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy.
10. Spotkania Zespołu organizowane są w siedzibie
Bydgoskiego Centrum Wsparcia Rodziny przy
ul. Dunikowskiego 2 w Bydgoszczy lub w uzasadnionych przypadkach – w siedzibach
poszczególnych podmiotów, których przedstawiciele
wchodzą w skład Zespołu.
11. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu jest
obowiązkowe.
12. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się
protokół zawierający w szczególności listę obecności,
tematykę omawianych spraw, wnioski i rozstrzygnięcia
oraz opis działań do podjęcia.
13. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do
udziału w pracy Zespołu osoby spoza jego składu bez
prawa do głosowania.
14. Zespół
przedkłada
Prezydentowi
Miasta
Bydgoszczy coroczne sprawozdanie
ze
swej
działalności w terminie do 31 stycznia, w formie raportu
ze wskazaniem głównych kierunków działania w roku
składania raportu.
§ 5. Grupy robocze
1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu
rozwiązywania
problemów
związanych
631
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z
występowaniem
przemocy
w
rodzinie
w indywidualnych przypadkach.
2. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone
w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub
wynikających
z
problemów
występujących
w indywidualnych przypadkach.
3. W
skład
grup
roboczych
wchodzą
przedstawiciele wymienieni w § 2 ust. 1 lit a-e oraz
mogą
wchodzić kuratorzy sądowi a także
przedstawiciele
innych
podmiotów,
specjaliści
w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Członkowie grup roboczych wykonują zadania
w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
5. Członkowie
grup
roboczych
przed
przystąpieniem do wykonywania zadań składają
pisemne oświadczenie o którym mowa w § 2 ust. 5.
6. Do
zadań
grup
roboczych
należy
w szczególności:
1) opracowanie
i
realizacja
planu
pomocy
w indywidualnych przypadkach wystąpienia
przemocy w rodzinie
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi
do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem
przemocy
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec
rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz
efektów tych działań.
§ 6. Przepisy końcowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają
przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz przepisy rozporządzeń wykonawczych.
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UCHWAŁA Nr IX/65/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 23 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych,
prowadzonych na terenie miasta Bydgoszczy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż miasto Bydgoszcz.
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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 12 pkt. 11 oraz art. 92
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 80 ust. 4
i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532,
Nr 277, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370,
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705,
z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857, Nr 148, poz. 991) oraz art. 251 i art. 252 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 96,
poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238,
poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LX/902/10 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz
niepublicznych, prowadzonych na terenie miasta
Bydgoszczy przez osoby fizyczne lub osoby prawne

inne niż miasto Bydgoszcz (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 48, poz. 507) wprowadza się następujące zmiany:
1. Dodaje się punkt 1) o treści:
„§ 10 ust. 2 pkt 8) otrzymuje brzmienie „pozostałe
wydatki, w tym remonty”.
2. § 16. otrzymuje brzmienie :
„§ 16. Określa się następujące wzory druków:
1) Wniosku o udzielenie dotacji dla szkół
i placówek publicznych i niepublicznych
prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na
terenie Miasta Bydgoszczy wraz z informacją
o planowanej liczbie uczniów lub wychowanków –
o treści jak w załączniku nr 1,
2) Informacji miesięcznej o faktycznej liczbie
uczniów/słuchaczy w szkole i placówce publicznej
i niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub
fizyczną na terenie Miasta Bydgoszczy wraz
z informacją o uczniach z innych gmin – o treści jak
w załączniku nr 2,
3) Rozliczenia o sposobie wykorzystania otrzymanej
dotacji na wydatki bieżące przedszkola, szkoły
i placówki publicznej i niepublicznej prowadzonej
przez osobę prawną lub fizyczną na terenie Miasta
Bydgoszczy - o treści jak w załączniku nr 3”.
3. wprowadza się załączniki od 1 do 3 o treści jak
w załącznikach od 1 do 3 do niniejszej uchwały
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia.
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Lech Lewandowski
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UCHWAŁA Nr IX/66/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 214, poz. 1806,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 47, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r.
Nr 21, poz. 113) i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111 poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199,
poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79,
poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz
z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40,
poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152,
poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229,
poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32,
poz. 159) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej jest możliwe poprzez udzielanie z budżetu Miasta
Bydgoszczy dotacji celowych, w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.), na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszej
uchwale na dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będących
gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
§ 2. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc
publiczną lub pomoc de minimis, o której mowa
w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.
z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), jej udzielenie
następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności
tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii
Europejskiej, a w szczególności do jej udzielenia stosuje
się przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87

i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L
Nr 379.5 z 28.12.2006 r.).
§ 3. Dofinansowanie odbywa się w formie refundacji
części poniesionych na terenie Miasta Bydgoszczy
kosztów inwestycji, związanych z realizacją zadań
określonych w art. 403 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).
§ 4.1. Środki pieniężne przeznaczone na dotacje
określone są na dany rok w uchwale budżetowej, a do
czasu jej uchwalenia - w projekcie uchwały budżetowej.
2. Podmioty wymienione w § 1 pkt 1 ppkt a mogą
uzyskać dotację celową wyłącznie na dofinansowanie
kosztów inwestycji dotyczących:
1) ochrony powietrza, polegających wymianie kotłów
lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia
grzewcze;
2) gospodarki odpadami, polegających na odbiorze
odpadów zawierających azbest, zmagazynowanych
na terenie nieruchomości leżących w granicach
administracyjnych miasta Bydgoszczy.
3. Wysokość
udzielonej
w
danym
roku
budżetowym dotacji celowej może wynieść:
1) dla inwestycji służących ochronie środowiska
i gospodarce wodnej realizowanych przez podmiot,
o którym mowa w § 1 pkt 1 ppkt a – do 70%
poniesionych kosztów inwestycji, jednak nie więcej
niż 3.000,00 zł;
2) dla inwestycji służących ochronie środowiska
i gospodarce wodnej realizowanych przez podmioty,
o których mowa w § 1 pkt 1 ppkt b, c, i d oraz w § 1
pkt 2 - do 20% poniesionych kosztów inwestycji,
jednak nie więcej niż 1.000,00 zł.
§ 5.1. Dotacja celowa może być przyznana na
pisemny wniosek uprawnionego podmiotu, o którym
mowa w § 1.
2. Wnioski składane są do Prezydenta Miasta
Bydgoszczy w terminie do 30 sierpnia poprzedzającego
rok budżetowy, w którym wypłata dotacji miałaby
nastąpić, z tym zastrzeżeniem, iż składanie wniosków
o przyznanie dotacji w 2011 roku następuje w terminie
do dnia 30 czerwca 2011 r. W uzasadnionych
przypadkach Prezydent może przedłużyć termin
składania wniosków lub zdecydować o przyjęciu
wniosku złożonego po terminie.
3. Rozpatrywanie wniosków następuje według daty
ich wpływu i kompletności, w miarę posiadanych
środków finansowych, z uwzględnieniem kryteriów
określonych w § 8.
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4. Wnioski wymagające z przyczyn formalnych
uzupełnienia będą rozpatrywane po uprzednim
rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w ust. 3.
Wniosek nieuzupełniony w terminie 14 dni od doręczenia
wnioskodawcy wezwania do jego uzupełnienia nie będzie
rozpatrywany, a złożenie uzupełnienia po wyznaczonym
terminie będzie traktowane jako złożenie nowego wniosku.
§ 6.1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej
powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotacje
celową, w tym:
a) imię, nazwisko albo nazwę,
b) adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
d) formę prawną;
2) określenie zadania będącego przedmiotem dotacji
celowej, w tym:
a) nazwę i szczegółowy zakres rzeczowy
inwestycji,
b) termin jej realizacji,
c) miejsce realizacji inwestycji,
d) kalkulacje
przewidywanych
całkowitych
kosztów realizacji inwestycji,
e) wysokość oczekiwanej dotacji celowej z budżetu
Miasta z określeniem jej przeznaczenia;
w przypadku dotacji na część inwestycji, podział
na zadania cząstkowe z wyszczególnieniem
zadań finansowanych z budżetu Miasta,
f) informację o wysokości środków finansowych
uzyskanych na realizację inwestycji z innych
źródeł,
g) uzasadnienie dotyczące:
- znaczenia inwestycji dla realizowanych przez
Miasto Bydgoszcz celów publicznych,
- celowości i efektywności wykorzystania
środków publicznych,
- poprzednich przedsięwzięć danego podmiotu,
zwłaszcza uzyskanych efektów, spełnienia
celów, rzetelności i terminowości ich
realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten
cel środków publicznych.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi
załącznik nr 1 do uchwały.
3. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc
publiczną lub pomoc de minimis, o której mowa w § 2,
do wniosku należy załączyć informacje dotyczące
wnioskodawcy:
a) nazwę i szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji,
b) termin jej realizacji,
c) identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma
miejsce zamieszkania albo siedzibę,
d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
e) formę prawną,
f) wielkość,
g) klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca
ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.),
h) datę utworzenia,
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i) sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym
sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat
obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami
o rachunkowości,
j) prowadzonej działalności gospodarczej, w związku
z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de mini
mis,
k) pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na
pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de
minimis.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3, przekazuje
się na formularzu informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór
określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de
minimis zobowiązany jest do przedstawienia we
wniosku o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń
o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go
lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nie
otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
§ 7. W przypadku ubiegania się o uzyskanie dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji przez
podmiot, o którym mowa w § 1 pkt 1 ppkt a, określa się
następujące wymagania szczegółowe:
1) dla inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1,
dotyczących ochrony powietrza polegających na
wymianie kotłów lub pieców węglowych na
ekologiczne urządzenia grzewcze:
a) posiadanie w samodzielnym lokalu mieszkalnym
lub
budynku
mieszkalnym
sprawnych
technicznie, trwale związanych z obiektem
budowlanym kotłów lub pieców węglowych,
b) wymiana kotłów lub pieców węglowych na
ekologiczne urządzenia grzewcze do których
zalicza się:
- kotły elektryczne, olejowe, gazowe,
- automatyczne kotły opalane biomasą bez
możliwości spalania innych rodzajów paliwa,
- urządzenia wykorzystujące energię ziemi
(pompy ciepła),
- urządzenia wykorzystujące energię elektryczną,
- urządzenia pobierające energię z sieci
ciepłowniczej,
c) zakup i montaż ekologicznego urządzenia
grzewczego nastąpi po podpisaniu umowy,
d) posiadanie trwale związanych z obiektem
budowlanym kotłów lub pieców węglowych
w samodzielnych lokalach mieszkalnych lub
budynkach
mieszkalnych
oddanych
do
użytkowania po dniu 1 stycznia 2000 r. nie jest
objęte dotacją,
e) posiadanie w samodzielnym lokalu lub budynku
mieszkalnym zainstalowanych dwóch źródeł
ogrzewania, w tym jednego ekologicznego,
nawet jeżeli było ono nieużywane do celów
grzewczych, nie jest objęte dotacją,
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f) samodzielny lokal mieszkalny lub budynek
mieszkalny może być objęty jednorazową
dotacją celową;
2) dla inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2,
dotyczących gospodarki odpadami polegających na
odbiorze
odpadów
zawierających
azbest
zmagazynowanych na terenie nieruchomości
leżących w granicach administracyjnych miasta
Bydgoszczy:
a) odpady zawierające azbest powinny być
przygotowane do odbioru w następujący sposób:
- opakowane szczelnie w folię o grubości nie
mniejszej niż 0,2 mm,
- na opakowaniach z odpadami zawierającymi
azbest należy umieścić oznakowanie zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
- złożone w miejscu zabezpieczonym przed
dostępem osób niepowołanych,
b) odbiór odpadów zawierających azbest będzie
odbywać się na zamówienie udzielone przez
Dotującego przez firmę posiadającą zezwolenie
właściwego
organu
na
prowadzenie
gospodarowania odpadami, wydane w trybie
przepisów ustawy o odpadach,
c) odbiór odpadów zawierających azbest nastąpi po
podpisaniu umowy,
d) nieruchomość, z której odebrano odpady
zawierające azbest, może być objęta tylko
jednorazową dotacją celową.
§ 8. Wniosek o przyznanie dotacji celowej
rozpatruje Prezydent Miasta Bydgoszczy biorąc pod
uwagę następujące kryteria:
1) spełnienie warunków formalnych wniosku;
2) znaczenie inwestycji dla realizowanych przez
Miasto Bydgoszcz celów publicznych;
3) kwotę oczekiwanej dotacji;
4) celowość i efektywność wykorzystania środków
publicznych;
5) analizę i ocenę poprzednich przedsięwzięć danego
podmiotu,
zwłaszcza
uzyskanych
efektów,
spełnienia celów, rzetelności i terminowości ich
realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel
środków publicznych.
§ 9.1. Udzielenie dotacji celowej następuje na
podstawie umowy.
2. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie
stanowią inaczej, umowa w sprawie udzielenia dotacji
celowej powinna określać w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja
została przyznana, i termin jego wykonania;
2) wysokość udzielonej dotacji;
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do
dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie
dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia
wykonania zadania;
6) tryb kontroli wykonania zadania.
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§ 10.1. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem
natychmiastowym w szczególności w przypadku:
1) wykorzystywania przyznanej dotacji celowej
niezgodnie z przeznaczeniem;
2) nieterminowego lub nienależytego wykonywania
umowy, w tym zmniejszenia zakresu rzeczowego
realizowanej
inwestycji,
stwierdzonego
na
podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji
wniosków i zaleceń pokontrolnych;
3) jeżeli Dotowany przekaże część lub całość dotacji osobie
trzeciej, pomimo, że nie przewiduje tego umowa;
4) jeżeli Dotowany odmówi poddaniu się kontroli, bądź
w terminie określonym przez dotującego nie doprowadzi
do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Rozwiązując umowę, Dotujący określi kwotę
dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia
okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji
z budżetu Miasta, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer
konta, na które należy dokonać wpłaty.
§ 11.1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do
prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami i zawartą umową, w sposób umożliwiający
przeprowadzenie
przez
Dotującego
kontroli
wykorzystania dotacji pod względem rzeczowym
i finansowym.
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy sprawuje kontrolę
poprzez osoby lub podmioty przez niego upoważnione.
3. Osoby i podmioty upoważnione do kontroli są
uprawnione do kontrolowania sposobu wykorzystania
dotacji, w szczególności poprzez:
1) żądanie złożenia wyjaśnień, dokumentów i sprawozdań;
2) sprawdzenia sposobu wykonania inwestycji.
§ 12.1. W celu zapewnienia jawności postępowania
o udzieleniu dotacji celowej i jej rozliczeniu Prezydenta
Miasta Bydgoszczy zamieszcza w Biuletynie Informacji
Publicznej:
1) informacje o każdorazowej możliwości ubiegania się
o przyznanie dotacji na realizację inwestycji
określonych w § 1;
2) informację o przyznanych kwotach dotacji celowych
i podmiotach, które ją otrzymały;
3) roczną informację zbiorczą o rozliczonych dotacjach
celowych.
2. Uchwały i informacje, o których mowa w ust. 1,
zamieszcza się na okres 1 miesiąca.
§ 13. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Bydgoszczy.

powierza

się

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Lech Lewandowski
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UCHWAŁA Nr IX/72/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 23 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali
mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy oraz zbywania udziałów
w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,

poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106,
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 40, poz. 230) oraz art. 28,
art. 34 ust. 6, 6a i 6b, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 1,
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1a i 3, art. 68 ust. 1 pkt 1 i 7, 1a i 1b, art. 70 ust. 1 i 2,
art. 71 ust. 3 i 4, art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651,
Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043,
Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323) oraz art. 2,
art. 3, art. 12 ust. 2, art. 22 ust. 3 pkt. 5 i 5a ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.
z 2000 r. Nr 80 poz. 903 i Nr 29 poz. 355, z 2004 r.
Nr 141, poz. 1492) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LIX/1149/05 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad
sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz
domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta
Bydgoszczy oraz zbywania udziałów w częściach
wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 14,
poz. 174 ze zm.) § 253 otrzymuje brzmienie:
§. 253.1. Ustala się bonifikatę w wysokości 98% od
ceny sprzedaży przy sprzedaży bez przetargu, lokali
mieszkalnych w budynkach stanowiących własność
Miasta Bydgoszczy na rzecz najemców tych lokali.
2. Przyznanie bonifikaty, o której mowa w ust. 1
uzależnione jest od łącznego zaistnienia niżej
wymienionych czynników:
1) wniosek złożyli najemcy lokali mieszkalnych
stanowiących, co najmniej 80% ogólnej liczby lokali
mieszkalnych położonych w budynkach starszych
niż 25 – letnie, w których nastąpiła wcześniejsza
sprzedaż lokali mieszkalnych lub w budynkach
starszych niż 25 – letnie, w których dotychczas
Miasto Bydgoszcz nie sprzedawało lokali
mieszkalnych i które nie są objęte odrębną uchwałą
Rady Miasta Bydgoszczy dotyczącą wieloletniego
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta
Bydgoszyczy;
1a) w przypadku, gdy Miastu Bydgoszcz do
sprzedaży, w budynkach starszych niż 25 – letnie,
w których powstała już wspólnota mieszkaniowa,
pozostało mniej niż 80% ogólnej liczby lokali
mieszkalnych to wnioski muszą złożyć jednocześnie
wszyscy pozostali najemcy tych lokali;
2) najemcy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a
uiścili jednorazowo cenę za lokal mieszkalny
określoną w protokole z rokowań, co najmniej na 3
dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy
kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego;
3) najemcy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a
zawarli w jednym dniu umowę kupna – sprzedaży
lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego;
4) najemcy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a
złożyli oświadczenia o zrzeczeniu się roszczenia do
zwrotu kaucji za lokal mieszkalny.
3. Jeżeli sprzedaż lokali mieszkalnych na
warunkach określonych w ust. 1 i 2 następuje wraz
z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej
części gruntu jako prawa związanego z odrębną
własnością lokalu mieszkalnego, udziela się
bonifikaty od pierwszej opłaty w wysokości 98%.
634
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4. Bonifikaty, o których mowa w ust. 1 i 3 nie będą
miały zastosowania w przypadku, gdy jakikolwiek
podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a nie
spełnił którejkolwiek z przesłanek wymienionych
w ust. 2 pkt. 2-4.
5. Bonifikaty, o których mowa w ust. 1 i 3 nie będą
miały zastosowania dla najemców pozostałych lokali
mieszkalnych stanowiących własność Miasta
Bydgoszczy, którzy nie złożyli wniosków z grupą
najemców, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
W przypadku zaistnienia takiej okoliczności dla tych
najemców, zastosowane zostaną właściwe bonifikaty
określone w § 251 lub § 252.
6. Za najemcę spełniającego warunek określony
w ust. 2 pkt 4 uważa się również najemcę lokalu
mieszkalnego, który nie wniósł kaucji za lokal
mieszkalny.
7. W
przypadku
zaistnienia
okoliczności
przewidzianej w ust. 4 dla podmiotów, o których
mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a zastosowane zostaną
właściwe bonifikaty określone w § 251 lub § 252.
Przyznanie właściwej bonifikaty uzależnione będzie
od spełnienia kryteriów określonych w § 251 i § 252.
8. Bonifikata, o której mowa w ust. 1 i 3 przyznana
zostanie tym najemcom, którzy spełniają kryteria
określone w ust. 2 i złożyli swoje wnioski do końca
2011 r.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Lech Lewandowski
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UCHWAŁA Nr V/19/2011
RADY GMINY JEŻEWO
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Jeżewo
Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz.U Nr 127, poz. 857, Nr 151,
poz. 1014)
Art. 1. Postanowienia ogólne
§ 1. Określa się warunki i tryb wspierania, w tym
finansowego, rozwoju sportu na obszarze gminy Jeżewo
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Gminie - należy przez to rozumieć gminę
Jeżewo;
2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy
Jeżewo;
3. Przewodniczącym Rady - należy przez to
rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Jeżewo;
4. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy
Jeżewo;
5. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd
Gminy w Jeżewie;
6. dotacji - należy przez to rozumieć środki
finansowe
budżetu
gminy
przeznaczone
na
dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy
Jeżewo;
7. klubie sportowym, podmiocie – należy przez to
rozumieć klub sportowy działający na obszarze gminy
Jeżewo, niedziałający w celu osiągnięcia zysku.
8. beneficjencie – należy przez to rozumieć
podmiot, któremu udzielono dotacji.
Art. 2. Warunki wspierania sportu
§ 3.1. Gmina udziela klubom sportowym wsparcia
w formie:
1) udostępniania gminnych obiektów i urządzeń
sportowo-rekreacyjnych dla organizowania zajęć
i imprez sportowych dla mieszkańców gminy;
2) konsultowania z klubami sportowymi projektów
uchwał Rady dotyczących sportu i krzewienia
kultury, poprzez ich udostępnianie w Biuletynie
Informacji Publicznej lub przesłanie klubom
sportowym oraz umożliwienie uczestniczenia
w posiedzeniach komisji Rady lub Sesji Rady,
podczas której będą one uchwalane;
3) udzielania wsparcia finansowego w formie dotacji
na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu .
2. Dotacja udzielana jest w celu poprawy
warunków uprawiania sportu przez członków klubu
sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększenia
dostępności społeczności lokalnej do działalności
sportowej prowadzonej przez ten klub.
§ 4.1. Dotację mogą otrzymać kluby sportowe,
które prowadzą działania w zakresie sportu wśród

mieszkańców
gminy
i
uczestniczą
we
współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach
zespołowych lub indywidualnych., nie działające w celu
osiągnięcia zysku.
2. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu przez
Wójta postępowania konkursowego.
3. Wysokość
środków
finansowych
przeznaczonych na dotacje określa corocznie Rada
w uchwale budżetowej.
§ 5.1. W ramach udzielanych dotacji finansowane
mogą być wydatki w zakresie rozwoju sportu :
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) sfinansowanie
stypendiów
sportowych
i wynagrodzenie kadry szkoleniowej
2. Dotacje nie będą udzielane na:
1) remonty budynków,
2) zadania i zakupy inwestycyjne,
3) zakup nieruchomości,
4) działalność gospodarczą,
5) koszty promocji
6) koszty transferu zawodnika z innego klubu,
7) zapłatę kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych
nałożonych na podmiot lub zawodnika
8) premie dla zawodników
3. Procentowy udział dotacji w całkowitych
kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż
85%
Art. 3. Ogłoszenie o konkursie i oferta konkursowa
§ 6.1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się,
Biuletynie
Informacji
Publicznej,
na
stronie
internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
2. W ogłoszeniu o konkursie powinny być zawarte
co najmniej następujące informacje:
1) nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs,
2) zasady przyznawania dotacji,
3) wymogi formalne jakie winna spełniać oferta,
4) miejsce i termin składania ofert,
5) miejsce i termin otwarcia ofert,
6) zastrzeżenie o prawie odwołania konkursu oraz
przesunięcia terminu składania ofert.
§ 7.1. Oferta złożona przez klub sportowy
ubiegający się o przyznanie dotacji powinna zawierać
co najmniej:
1) nazwę i siedzibę oferenta,
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2) dokładny adres oferenta, numer telefonu i faxu oraz
adres e-mail,
3) formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany
jest klub sportowy,
4) numer NIP i REGON,
5) nazwę banku i numer rachunku bankowego,
6) rodzaj i cel zadania,
7) szczegółowy, spójny z kosztorysem opis realizacji
zadania,
8) kosztorys zawierający kalkulację przewidywanych
kosztów realizacji zadania z zaznaczeniem udziału
środków własnych, środków z innych źródeł oraz
wysokości planowanej do uzyskania dotacji
z budżetu gminy,
9) wysokość wnioskowanej dotacji,
10) oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie
i załącznikach do oferty informacje są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
11) podpisy osób umocowanych do działania w imieniu
oferenta.
2. Do oferty, o której mowa w ust. 1 dołączyć
należy co najmniej:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji
potwierdzający
status
prawny
oferenta
i umocowanie osób go reprezentujących lub
potwierdzony za zgodność odpis tego. dokumentu,
wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed
terminem składania ofert,
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
statutu klubu sportowego,
3) informację o posiadanych zasobach kadrowych
i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania,
4) imienną listę zawodników posiadających licencję
zawodnika, kartę zgłoszenia lub inny dokument
uprawniający
do
uczestnictwa
we
współzawodnictwie sportowym
5) merytoryczne
i
finansowe
sprawozdanie
z działalności.
3. W ofercie można zawrzeć informacje lub
dołączyć do oferty oryginalne lub potwierdzone za
zgodność z oryginałem dokumenty zawierające
referencje,
czy
potwierdzające
wyniki
we
współzawodnictwie
sportowym,
osiągnięcia,
doświadczenie oferenta.
4. Druk oferty realizacji zadania publicznego
można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy
Jeżewo, Biuletynu Informacji Publicznej lub otrzymać
w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 7. – załącznik nr 1 do
uchwały
Art. 4. Konkurs i rozpatrywanie ofert
§ 8.1. W celu przeprowadzenia konkursu Wójt
powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową.
2. Zarządzenie Wójta w sprawie powołania komisji
określa skład komisji, jej zadania, terminy
rozpatrywania ofert, zasady i tryb uzupełnienia braków
formalnych w złożonych ofertach
3. W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby
związane z podmiotami wnioskującymi o dotację, tj.
takie, które są członkami, wolontariuszami, członkami
władz podmiotów ubiegających się o dotację oraz
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członkami władz związków stowarzyszeń, do których
należą podmioty ubiegające się o dotacje
4. Każdy członek Komisji przed rozpoczęciem prac
Komisji jest zobowiązany do złożenia pisemnego
oświadczenia (załącznik nr 3 do Uchwały), że nie
podlega wyłączeniu ze składu Komisji w sprawie,
o której mowa w pkt.3.
5. W przypadku wyłączenia ze składu członka
Komisji, w związku z pkt. 3, na wniosek
Przewodniczącego Komisji, Wójt Gminy Jeżewo
w drodze zarządzenia może zmienić skład Komisji.
6. Do zadań komisji konkursowej należy
w szczególności:
1) dokonanie formalnej i merytorycznej oceny ofert,
2) przedłożenie wyników konkursu Wójtowi.
§ 9.1. Posiedzenie komisji konkursowej odbywa się
nie później niż w terminie 14 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 3 dni przed terminem posiedzenia.
3. Prace komisji konkursowej są prowadzone, jeśli
w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej
członków.
4. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły
w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz
z
informacją
o
rodzaju
zadań,
wielkości
wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżewie oraz zostanie
podana do publicznej wiadomości na stronach
gminnego portalu internetowego i w Biuletynie
Informacji Publicznej.
§ 10.1. 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
wszystkie informacje wymienione w ogłoszeniu
o konkursie.
2. Komisja
konkursowa
może
wyznaczyć
dodatkowy termin dla uzupełnienia braków formalnych
oferty. Oferta złożona po terminie nie może być
uzupełniona. Komisja konkursowa wzywa oferenta do
uzupełnienia oferty w terminie nie dłuższym niż 5 dni.
W takim przypadku komisja konkursowa zawiadamia
wszystkich oferentów o terminie merytorycznego
rozpatrzenia ofert, który nie może być wyznaczony
później niż 10 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Do
dalszego
etapu
konkursu-oceny
merytorycznej - dopuszczone zostają oferty spełniające
wymogi formalne.
§ 11.1. Dokonując oceny merytorycznej oferty
komisja konkursowa bierze pod uwagę:
1) rodzaj i cel zadania,
2) sposób realizacji zadania,
3) kosztorys, w szczególności ze względu na rodzaj
kosztów,
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4) udział środków własnych i posiadanych z innych
źródeł,
5) zasoby kadrowe,
6) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań
z zakresu sportu,
7) wyniki
we
współzawodnictwie
sportowym,
osiągnięcia, doświadczenie, referencje,
8) dotychczasową współpracę z gminą, w tym rzetelne
i terminowe wywiązywanie się z zawartych w ciągu
ostatnich 2 lat umów i porozumień.
2. Oceny merytorycznej oferty członkowie komisji
konkursowej dokonują indywidualnie przyznając
odpowiednio punkty od 1 do 5 oceniając poszczególne
kryteria wymienione w ust.
3. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów
wszystkich członków komisji konkursowej.
4. Podstawą do wyboru przez komisję konkursową
oferty jest uzyskanie przez nią co najmniej połowy
możliwych do uzyskania punktów.
§ 12.1. Z przebiegu pracy komisji konkursowej
sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) termin i miejsce rozpatrzenia ofert,
2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
3) liczbę zgłoszonych ofert,
4) wskazanie ofert spełniających warunki formalne
i uzasadnienie odrzucenia ofert nie spełniających
warunków formalnych,
5) wykaz ofert wybranych przez komisję z podaniem
uzyskanych ocen,
6) 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,
7) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej,
8) podpisy członków komisji konkursowej
2. Oferty oraz inne dokumenty sporządzone przez
komisję konkursową stanowią załączniki do protokołu.
3. Komisja konkursowa przekazuje protokół
Wójtowi.
4. Wójt przyznaje dotację celową na realizację
oferty wyłonionej w trybie indywidualnych decyzji.
5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa,
niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent
może negocjować zmniejszenia zakresu rzeczowego
zadania lub wycofać ofertę.
6. Złożenie
ofert
nie
jest
równoznaczne
z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również
przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez
oferenta.
7. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu
w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy
w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres
zrealizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego
w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą
zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione
nieznane
wcześniej
okoliczności
podważające
wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
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§ 13.1. Ostatecznego
rozstrzygnięcia
konkursu
w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje
Wójt w formie zarządzenia.
2. Konkurs winien być rozstrzygnięty najpóźniej
w ciągu 25 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Wyniki konkursu doręcza się wnioskodawcom
oraz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Jeżewie i w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu komisja
konkursowa ulega rozwiązaniu.
Art. 5. Umowa
§ 14.1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie
umowy zawartej pomiędzy gminą a klubem sportowym,
którego oferta została wybrana.
2. Oferent przystępujący do zawarcia umowy
powinien przedstawić:
1) korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania,
2) oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze
stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania
umowy lub innym aktem regulującym status prawny
podmiotu.
3. Dotacja powinna być wykorzystana w trakcie
roku budżetowego, na który została przyznana.
4. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy
niż rok budżetowy.
5. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany
w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków
realizacji zadania w formie aneksu do umowy,
z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to podwyższenia
kwoty dotacji.
7. Umowa
może
zawierać
postanowienie
dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć
pomiędzy pozycjami wydatków określonych w planie
kosztów zadania do 20% kwoty przypisanej do danej
pozycji, bez sporządzania aneksu do umowy
8. Umowa winna zawierać w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy,
2) rodzaj zadania podlegającego dotacji i cel na jaki
dotacja została przyznana,
3) wysokość dotacji przyznanej klubowi sportowemu
na realizację zadania,
4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania,
5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania
dotacji,
6) sposób i termin rozliczenia dotacji,
7) postanowienia
dotyczące
okoliczności
uzasadniających rozwiązanie umowy,
8) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części
dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji,
9) podpisy stron.
9. Załącznikiem do umowy jest zawarty w ofercie
szczegółowy opis zadania i kosztorys.
10. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały
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4) zestawienie
rachunków
potwierdzających
wydatkowanie środków.
5. Niewykorzystane przez klub sportowy środki
finansowe oraz środki wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu
Gminy w terminie, określonym w umowie.
6. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia
umowy.

Art. 6. Kontrola wykonania i rozliczenia zadania
§ 15.1. W trakcie realizacji zadania gmina dokonuje
kontroli realizacji zadania.
2. Kontroli
dokonują
pracownicy
urzędu
wyznaczeni przez Wójta.
3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Wójt
zawiadamia klub sportowy co najmniej 3 dni przed
terminem planowanej kontroli.
4. Kontroli dokonuje się w siedzibie klubu
sportowego bądź w Urzędzie.
5. Kontrolujący mają prawo żądania udzielenia
informacji o przebiegu wykonania zadania, wszelkich
dokumentów związanych z realizacja zadania
i wydatkowaniem dotacji, wglądu do dokumentacji
księgowej.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się
protokół.

Art. 7. Postanowienia końcowe
§ 17.1. Wójt lub upoważniony przez niego
pracownik Urzędu w terminie do 30 kwietnia roku
następnego po roku, o którym realizowane jest zadanie,
przedstawia
podczas
Sesji
Rady
informację
o wykorzystaniu środków i realizacji zadań przez kluby
sportowe.
2. Wójt
wyznacza
pracownika
Urzędu
odpowiedzialnego za koordynację i wykonanie zadań
z zakresu realizacji zadań objętych niniejsza uchwałą.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jeżewo.

§ 16.1. Z realizacji zadania klub składa sprawozdania
częściowe a po zakończeniu realizacji zadania, klub
sportowy składa sprawozdanie końcowe z jego
wykonania w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na
który została zawarta umowa.
2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4
niniejszej uchwały.
3. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
4. Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej:
1) informacje o przebiegu realizacji zadania,
2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane
w oparciu o kosztorys załączony do umowy,
3) inne istotne informacje o realizacji zadania,

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Wiśniewski
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UCHWAŁA Nr IV/17/11
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2011.
Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz
lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; 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; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223 Poz. 1458, z 2009 r. Nr 52
poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz.146; Nr 106, poz. 675), art. 121 ust. 1
i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706;
z 2010 r. Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz.1020, Nr 161,
poz.1078; Nr 96, poz. 620), art. 211, art. 212, art. 214,
art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242,

art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz.U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152,
poz.1020; Nr 96, poz.620) oraz art. 42 ustawy z dnia
26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw
związanych z realizacja ustawy budżetowej (Dz.U.
Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu na 2011 rok w wysokości
23 366 520 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19 444 072 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 3 922 448 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1
§ 2.1. Wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości
26 245 462 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 19 433 472 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 6 811 990 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3
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2. Ustala się wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z funduszy
Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości
2 409 123 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości
180 000 zł, z tego:
1) rezerwa ogólna w wysokości 132 801 zł
2) rezerwa celowa w wysokości 47 199 zł na realizację
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2 878 942 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 406 442 zł
2) zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie
472 500 zł
§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu
w wysokości 4 076 648 zł oraz łączną kwotę rozchodów
budżetu w wysokości 1 197 706 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 5
§ 6.1. Określa się dochody i wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości
2 520 743 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7
2. Ustala się dochody i wydatki związane
z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
w wysokości 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej w wysokości
17 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości
637 717 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
w wysokości 419 717 zł, w tym:
- dotacje celowe w kwocie 135 532 zł
- dotacje podmiotowe w kwocie 284 185 zł
2) dotacje celowe dla jednostek nie należących do
sektora finansów publicznych w wysokości
218 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10
§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków
związanych z finansowaniem zadań ochrony
środowiska w wysokości 22 000 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 11
§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane
w ramach
Funduszu
sołeckiego
w wysokości 239 690 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12
§ 10. Ustala się dochody w kwocie 92 100 zł z tytułu
wydawania
zezwoleń
na
sprzedaż
napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90 600 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
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oraz ustala się wydatki w kwocie 1 500 zł, na realizację
zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie
z załącznikiem Nr 13
§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
3 989 862 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 2 878 942 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
610 920 zł
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu w kwocie
500 000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 2 878 942 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
w kwocie 610 920 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na
przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami, w zakresie
wydatków bieżących, w tym wydatków na
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz
w zakresie wydatków majątkowych.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej
kwoty 50 000 zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Hentrich
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UCHWAŁA Nr VI/29/2011
RADY MIEJSKIEJ w BARCINIE
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/325/09 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 maja 2009 r.w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barcin
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (j.t.: Dz.U. 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.
zm.1) oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t.: Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2)
§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXIV/325/09
Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barcin
wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 5 pkt 1ppkt 3 lit a i lit b otrzymuje
brzmienie:
a) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym,
b) 125% najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym.
2. w § 5 pkt 1 ppkt 3 dodaje się lit c, o następującej
treści:
c) 200% najniższej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym, w którego w skład wchodzi
dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności lub
osoba
posiadająca
znaczny
stopień
niepełnosprawności
stwierdzony
orzeczeniem
właściwego zespołu orzekającego do spraw
orzekania o niepełnosprawności.
3. § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Za dochód, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3 uważa
się wszelkie przychody bez względu na tytuł i źródło
ich uzyskania przez wnioskodawcę i członków
gospodarstwa
domowego
zgłoszonych
do
wspólnego zamieszkiwania w lokalu, po odliczeniu
kosztów uzyskania, składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym chyba, że zostały już zaliczone do
kosztów
uzyskania
przychodów.
Dochód
z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na
podstawie powierzchni gruntów w hektarach
przeliczeniowych
i
przeciętnego
dochodu
z 1 hektara przeliczeniowego, ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na
podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.).
4. w § 20 pkt 1 lit a otrzymuje brzmienie:
a) 75% najniższej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym,
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5. w § 20 pkt 1 lit b otrzymuje brzmienie:
b) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym.
6. w § 20 pkt 1 dodaje się lit c, o następującej
treści.
c) 200% najniższej emerytury w gospodarstwie
w wieloosobowym, w którego w skład wchodzi
dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności lub
osoba
posiadająca
znaczny
stopień
niepełnosprawności
stwierdzony
orzeczeniem
właściwego zespołu orzekającego do spraw
orzekania o niepełnosprawności.
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Barcina.

uchwały

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krystyna Bartecka
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167,
poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173,
poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U.2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
1)
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UCHWAŁA Nr IV/27/11
RADY GMINY BOBROWO
z dnia 7 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Bobrowo
c) profilaktyka uzależnień ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
d) inne problemy edukacyjne,
e) działania kulturalne na terenie gminy,
f) działania sportowe na terenie gminy, w tym sport
szkolny,
g) działania na rzecz turystyki i współpraca
z organizacjami działającymi na rzecz turystyki.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, 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, z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. 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 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) uchwala się, co
następuje:

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

§ 1. W uchwale Nr XXX/183/05 Rady Gminy
Bobrowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Statutu
Gminy Bobrowo w § 99 punkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu :
a)
całokształt
funkcjonowania
placówek
oświatowych prowadzonych przez gminę,
b) edukacja kulturalna, ekologiczna, środowiskowa
dzieci i młodzieży,

Przewodnicząca
Rady Gminy
Maria Żukowska-Repeczko
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UCHWAŁA Nr IV/28/11
RADY GMINY BOBROWO
z dnia 7 marca 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie
Bobrowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230),
art. 221 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz art. 27 ust. 1
i 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) uchwala
się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania
zadania własnego polegającego na tworzeniu
warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających
rozwojowi sportu w Gminie Bobrowo.
§ 2. Celem publicznym z zakresu sportu, jaki
Gmina
Bobrowo
zamierza
osiągnąć
jest
w szczególności:
1) poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie
wyższych wyników sportowych przez członków
klubów sportowych;
2) poprawa kondycji fizycznej poprzez zwiększenie
dostępności mieszkańcom Gminy Bobrowo do
działalności sportowej prowadzonej przez kluby
sportowe.
§ 3. Zadanie własne, o którym mowa w § 1 jest
realizowane poprzez przyznawanie dotacji celowych
klubom sportowym, które:
a) działają na obszarze Gminy Bobrowo,

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 85

– 5012 –

b) uczestniczą we współzawodnictwie sportowym,
organizowanym lub prowadzonym w określonej
dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy
lub podmioty działające z jego upoważnienia,
c) zrzeszają zawodników posiadających licencje, kartę
zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
d) nie działają w celu osiągnięcia zysku.
1) Brak treści
§ 4. Dotacja celowa ma służyć realizacji celu
publicznego, o którym mowa w § 2 i jest przeznaczona
w szczególności 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) sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
§ 5.1. Udzielenie dotacji celowej, odbywa się
w drodze otwartego konkursu ofert, który ogłasza Wójt
Gminy.
2. Wysokość
środków
finansowych
przeznaczonych na dotacje określa corocznie Rada
Gminy w uchwale budżetowej.
§ 6.1. W ramach udzielanych dotacji finansowane
mogą być wydatki w zakresie rozwoju sportu
w następujących kategoriach:
1) koszty zatrudnienia trenerów;
2) koszty uczestnictwa w rozgrywkach sportowych,
w tym organizowanych przez polskie związki
sportowe lub podmioty działające z ich
upoważnienia;
3) koszty przejazdów na rozgrywki piłkarskie;
4) koszty zakupu sprzętu sportowego, strojów
sportowych, artykułów medycznych pierwszej;
5) koszty szkoleń i treningów zawodników;
6) opłat z tytułu ubezpieczenia zawodników od
następstw nieszczęśliwych wypadków na skutek
uprawniania sportu;
7) kosztów związanych z udziałem zawodników
w rozgrywkach ligowych w tym ryczałtów
i delegacji sędziowskich, opłat i licencji startowych,
obsługi medycznej.
2. Dotacje nie będą udzielane na:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy
klubu sportowego;
2) wypłaty diet i innych świadczeń pieniężnych
przyznanych przez kluby sportowe zawodnikom;
3) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych
nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego
klubu;
4) koszty które wnioskodawca poniósł na realizację
przedsięwzięcia przed zawarciem umowy dotacji;
5) koszty transferu zawodnika z innego klubu
sportowego;
6) zobowiązania
klubu
sportowego
z
tytułu
zaciągniętych
pożyczek,
kosztów
obsługi
zadłużenia;

Poz. 639

7) zadania i zakupy inwestycyjne.
§ 7.1. Ogłoszenie, o którym mowa w §5 ust. 1
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej,
w siedzibie Urzędu Gminy w Bobrowie.
2. Termin do składania ofert nie może być krótszy
niż 14 dni od ukazania się ostatniego ogłoszenia.
3. W ogłoszeniu o konkursie powinny być zawarte
co najmniej następujące informacje:
1) nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs;
2) zasady przyznawania dotacji;
3) wymogi formalne jakie winien spełniać wniosek
konkursowy;
4) miejsce i termin składania wniosku konkursowego;
5) miejsce i termin otwarcia wniosku konkursowego;
6) zastrzeżenie o prawie odwołania konkursu oraz
przesunięcia
terminu
składania
wniosku
konkursowego;
§ 8.1. Wniosek konkursowy złożona przez klub
sportowy ubiegający się o przyznanie dotacji powinien
zawierać co najmniej:
1) nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2) dokładny adres wnioskodawcy, numer telefonu
i faxu oraz adres e-mail;
3) formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany
jest klub sportowy;
4) numer NIP i REGON;
5) nazwę banku i numer rachunku bankowego;
6) rodzaj i cel zadania;
7) szczegółowy, spójny z kosztorysem opis realizacji
przedsięwzięcia;
8) kosztorys zawierający kalkulację przewidywanych
kosztów realizacji przedsięwzięcia z zaznaczeniem
udziału środków własnych, środków z innych źródeł
oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji
z budżetu gminy;
9) wysokość wnioskowanej dotacji;
10) oświadczenie, iż wszystkie podane we wniosku
i załącznikach do wniosku informacje są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
11) podpisy osób umocowanych do działania w imieniu
wnioskodawcy.
2. Do wniosku, o której mowa w ust. 1 dołączyć
należy co najmniej:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji
potwierdzający status prawny wnioskodawcy
i umocowanie osób go reprezentujących lub
potwierdzony za zgodność odpis tegoż dokumentu,
wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed
terminem składania wniosku;
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
statutu klubu sportowego;
3) informację o posiadanych zasobach kadrowych
i
rzeczowych,
zapewniających
wykonanie
przedsięwzięcia;
4) merytoryczne
i
finansowe
sprawozdanie
z działalności.
3. We wniosku można zawrzeć informacje lub
dołączyć do wniosku oryginalne lub potwierdzone za
zgodność z oryginałem dokumenty zawierające
referencje,
czy
potwierdzające
wyniki
we
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współzawodnictwie
sportowym,
osiągnięcia,
doświadczenie wnioskodawcy.
4. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie
opatrzonej
opisem
„Konkurs
na
realizację
przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sportu w gminie
Bobrowo".
§ 9.1. W celu przeprowadzenia konkursu Wójt
powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową.
2. Komisja składa się z co najmniej z 3 osób.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą
merytoryczni pracownicy Urzędu oraz co najmniej
jeden przedstawiciel Rady Gminy.
4. Do zadań komisji konkursowej należy
w szczególności:
1) dokonanie formalnej i merytorycznej oceny
wniosków;
2) przedłożenie wyników konkursu Wójtowi.
§ 10.1. Posiedzenie komisji konkursowej odbywa się
nie później niż w terminie 14 dni od upływu terminu
składania wniosku wskazanego w ogłoszeniu
o konkursie.
2. O terminie i miejscu posiedzenia komisji
konkursowej jej członkowie zostają powiadomieni nie
później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.
3. Prace komisji konkursowej są prowadzone, jeśli
w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej
członków.
§ 11.1. Komisja konkursowa w pierwszej kolejności
sprawdza wymogi formalne, czy wniosek został złożona
przez uprawniony podmiot, czy został złożony
w terminie, czy został podpisany przez osoby
umocowane do reprezentacji oraz czy z wniosku
i załączonych do niego dokumentów wynika, że zawiera
wszystkie informacje wymienione w ogłoszeniu
o konkursie.
2. Komisja
konkursowa
może
wyznaczyć
dodatkowy termin dla uzupełnienia braków formalnych
wniosku. Wniosek złożony po terminie nie może być
uzupełniony.
Komisja
konkursowa
wzywa
wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie
dłuższym niż 5 dni. W takim przypadku komisja
konkursowa zawiadamia wszystkich wnioskodawców
o terminie merytorycznego rozpatrzenia wniosków,
który nie może być wyznaczony później niż 10 dni od
dnia otwarcia wniosków.
3. Do dalszego etapu konkursu - oceny
merytorycznej - dopuszczone zostają wnioski
spełniające wymogi formalne.
§ 12.1. Dokonując oceny merytorycznej wniosków
komisja konkursowa bierze pod uwagę:
1) rodzaj i cel przedsięwzięcia;
2) sposób realizacji przedsięwzięcia;
3) kosztorys, w szczególności ze względu na rodzaj
kosztów;
4) udział środków własnych i posiadanych z innych
źródeł;
5) zasoby kadrowe;
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6) dotychczasowe
doświadczenie
w
realizacji
przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego;
7) wyniki
we
współzawodnictwie
sportowym,
osiągnięcia, doświadczenie, referencje;
8) dotychczasową współpracę z gminą, w tym rzetelne
i terminowe wywiązywanie się z zawartych w ciągu
ostatnich 2 lat umów i porozumień.
2. Oceny merytorycznej wniosku członkowie
komisji
konkursowej
dokonują
indywidualnie
przyznając odpowiednio punkty od 1 do 5 oceniając
poszczególne kryteria wymienione w ust. 1. Ocenę
końcową wniosku stanowi suma punktów wszystkich
członków komisji konkursowej.
3. Podstawą do wyboru przez komisję konkursową
wniosku jest uzyskanie przez nią co najmniej połowy
możliwych do uzyskania punktów.
§ 13.1. Z przebiegu pracy komisji konkursowej
sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) termin i miejsce rozpatrzenia wniosków;
2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
3) liczbę zgłoszonych wniosków;
4) wskazanie wniosków spełniających warunki
formalne i uzasadnienie odrzucenia wniosków nie
spełniających warunków formalnych;
5) wykaz wniosków wybranych przez komisję
z podaniem uzyskanych ocen;
6) propozycje wysokości dotacji dla wybranych
wnioskodawców w oparciu o liczbę uzyskanych
punktów,
wysokość
wnioskowanej
przez
wnioskodawcę dotacji oraz wielkość środków
finansowych przewidzianych do rozdysponowania
w konkursie;
7) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej;
8) podpisy członków komisji konkursowej.
2. Wnioski oraz inne dokumenty sporządzone przez
komisję konkursową stanowią załączniki do protokołu.
3. Komisja konkursowa przekazuje protokół
Wójtowi.
§ 14.1. Ostatecznego
rozstrzygnięcia
konkursu
w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje
Wójt w formie zarządzenia.
2. Konkurs winien być rozstrzygnięty najpóźniej
w ciągu 14 dni od dnia otwarcia wniosków.
3. Wyniki konkursu zamieszczone są w miejscach,
o których mowa w § 8.1 oraz doręcza się
wnioskodawcom.
4. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu komisja
konkursowa ulega rozwiązaniu.
§ 15.1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie
umowy zawartej pomiędzy Wójtem a klubem
sportowym, którego wniosek został wybrany.
2. Dotacja powinna być wykorzystana w trakcie
roku budżetowego, na który została przyznana.
3. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy
niż rok budżetowy.
4. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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5. Umowa winna zawierać w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy;
2) rodzaj przedsięwzięcia podlegającego dotacji i cel
na jaki dotacja została przyznana;
3) wysokość dotacji przyznanej klubowi sportowemu
na realizację przedsięwzięcia;
4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji
przedsięwzięcia;
5) sposób
kontroli
realizacji
przedsięwzięcia
i wydatkowania dotacji
6) sposób i termin rozliczenia dotacji;
7) postanowienia
dotyczące
okoliczności
uzasadniających rozwiązanie umowy;
8) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części
dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji;
9) podpisy stron.
6. Załącznikiem do umowy jest zawarty we
wniosku szczegółowy opis przedsięwzięcia i kosztorys.

2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
3. Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej:
1) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięcia;
2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane
w oparciu o kosztorys załączony do umowy;
3) inne istotne informacje o realizacji przedsięwzięcia;
4) zestawienie
rachunków
potwierdzających
wydatkowanie środków.
4. Niewykorzystane przez klub sportowy środki
finansowe podlegają zwrotowi do budżetu gminy
najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 16.1. W trakcie realizacji przedsięwzięcia gmina
dokonuje kontroli jego realizacji.
2. Kontroli
dokonują
pracownicy
Urzędu
wyznaczeni przez Wójta.
3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Wójt
zawiadamia klub sportowy co najmniej 3 dni przed
terminem planowanej kontroli.
4. Kontroli dokonuje się w siedzibie klubu
sportowego lub w Urzędzie.
5. Kontrolujący mają prawo żądania udzielenia
informacji o przebiegu wykonania przedsięwzięcia,
wszelkich dokumentów związanych z realizacją
przedsięwzięcia i wydatkowaniem dotacji, wglądu do
dokumentacji księgowej.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się
protokół.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bobrowo.

§ 18. Wójt lub upoważniony przez niego pracownik
Urzędu w terminie do 30 kwietnia roku następującego
po roku, w którym realizowane są przedsięwzięcia,
przedstawia
podczas
Sesji
Rady
informację
o wykorzystaniu środków i realizacji przedsięwzięć
przez kluby sportowe.

§ 20. Traci moc uchwała Nr XVI/84/08 Rady Gminy
Bobrowo z dnia 31marca 2008 r. w sprawie określenia
warunków i trybu wspierania rozwoju sportu
kwalifikowanego na terenie gminy Bobrowo.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Maria Żukowska-Repeczko

§ 17.1. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
klub sportowy składa sprawozdanie z jego wykonania
w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na który
została zawarta umowa.
639
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UCHWAŁA Nr IV/35/11
RADY GMINY BOBROWO
z dnia 7 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za rok 2010
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 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, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 106,
poz.675, Nr 40, poz. 230) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych*(1) (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620, Nr 225, poz.1461. Nr 226, poz.1475) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/187/09 Rady Gminy
Bobrowo z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
2010(Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2009r. Nr 134, poz. 2456) w § 1 ust. 4 otrzymuje
brzmienie:
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*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.

„4. Od budynków lub ich części związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Maria Żukowska-Repeczko
640
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UCHWAŁA Nr IV/34/11
RADY GMINY BOBROWO
z dnia 7 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na
podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie
podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 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, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675) i art. 6 ust. 6 pkt 1 i 9 oraz ust 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych*(1) (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620, Nr 225, poz.1461. Nr 226, poz.1475), art. 6a
ust. 5 i 8 pkt 1 oraz ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 Nr 136,
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz.1825, Nr 245,
poz.1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 , z 2008 r. Nr 116,
poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458,
z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art.6
ust. 2 i 5 pkt 1 i ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 Nr.200,
poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 Nr 164, poz. 1365,
Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 249,
poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2008 r. Nr 116,
poz.730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96,
poz. 620, Nr 226, poz.1475)
§ 1. Ustala się wzory:
1) deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) informacji w sprawie podatku od nieruchomości
stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
5) informacji w sprawie podatku rolnego stanowiący
załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
6) informacji w sprawie podatku leśnego stanowiący
załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr III/12/02 Rady Gminy
Bobrowo z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie
ustalenia wzorów deklaracji na podatek od
nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji
na podatek leśny od osób prawnych, informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, informacji
w sprawie podatku podatku rolnego, informacji
w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych
(Dz.Urz.Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2002 r. Nr 152
poz. 3350).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Maria Żukowska-Repeczko
*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot
Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla
niektórych typów transportu kombinowanego
towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r.
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie
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niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie –
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne.
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