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2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr IV/18/2011 Rady
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i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
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budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
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w sprawie powierzenia wykonania zadania gminy Bytoń w zakresie wychowania
przedszkolnego przez Przedszkole Samorządowe, dla którego Organem Prowadzącym
jest miasto i gmina Piotrków Kujawski
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w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia wykonania zadania gminy
Topólka w zakresie wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Samorządowe, dla
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zarządzenie nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 23 marca
2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń
Chełmiński za 2010 r.
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nr 1/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 25 marca 2011 r. zestawienie danych
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze miasta Bydgoszczy
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Regulacji Energetyki w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lipnie, określonego w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła
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UCHWAŁA Nr III/9/10
RADY MIEJSKIEJ w BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”,
lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz
art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235,
art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala,
co następuje:
§ 1.1. Dochody budżetu gminy na 2011 rok
w wysokości 33.892.814 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 24.469.207 zł.
2) dochody majątkowe w kwocie 9.423.607 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy na 2011 rok
w wysokości 43.883.618 zł., z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 23.904.111 zł., w tym
na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
11.019.776 zł.
b) związane z funkcjonowaniem organów jst
3.148.510 zł.
c) dotacje 1.143.300 zł.
d) obsługę długu 350.000 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości 19.979.507 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych
realizowanych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem
Nr 3.
§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości 9.990.804 zł.,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 8.532.834 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.457.970 zł,
2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości
12.926.064 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu
w wysokości 2.935.260 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 4.
§ 4.1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych
na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
w kwocie - 4.398.519 zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie - 9.990.804 zł.
3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w ramach WPF w kwocie - 19.341.257 zł

§ 5.1. Kwotę wydatków przypadających do spłaty
w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową,
z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę
w kwocie 44.679 zł.
§ 6.1. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 43.777 zł.
2) celową w wysokości - 62.405 zł, z przeznaczeniem
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego.
§ 7.1. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem
Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej wykonywanych na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000 zł. na
realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii.
§ 9.1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 10.1. Ustala się kwotę planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy w 2011 r., zgodnie
z załącznikiem Nr 9.
§ 11.1. Plan przychodów i kosztów samorządowych
zakładów budżetowych:
1) przychody w kwocie 4.928.544 zł.
2) koszty w kwocie 4.946.930 zł., zgodnie
z załącznikiem Nr 10.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego
rachunku
dochodów
oświatowych
jednostek
budżetowych:
1) dochody w kwocie 345.379 zł.
2) wydatki w kwocie 352.159 zł., zgodnie
z załącznikiem Nr 11.
§ 12.1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
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4) przekazania
kierownikom
innych
jednostek
organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie wydatków.

§ 13.1. Ustala się plan dochodów i plan wydatków na
cele związane z ochroną środowiska określone
w ustawie o ochronie środowiska, zgodnie
z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Wykonanie
Uchwały
powierza
Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

się

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości
poszczególnych limitów zobowiązań, określonych
w § 4 Uchwały,
2) dokonywania zmian w planie wydatków,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia
oraz wydatków majątkowych,
3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków,

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Golasiński
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UCHWAŁA Nr III/5/10
RADY GMINY LIPNO
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 2010 r. nr XXXIX/192/10 w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 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 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, 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, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675/ art.5 i art.7 ust.3 Ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
/Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620
i Nr 225, poz. 1461/ oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 r. (MP. Nr 55, poz. 755) Rada Gminy Lipno
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno z dnia
28 października 2010 roku Nr XXXIX/192/10
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
na rok 2011 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 200,
poz. 2735) § 1 ust. 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od
1 m² powierzchni użytkowej”.
659

§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta
Gminy Lipno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bohdan Nowak
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UCHWAŁA Nr III/14/10
RADY GMINY LIPNO
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipno na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212,
art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,
art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 31.229.979 zł,
z tego:
1) bieżące w wysokości 29.224.979 zł,
2) majątkowe w wysokości 2.005.000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1/1-1d/
3) dochody o których mowa w pkt 1 obejmują
w szczególności:
- dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości - 5.186.200 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 6
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze
porozumień z organami administracji rządowej
w wysokości - 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 8
- dochody z realizacji zadań wspólnych na
podstawie umów lub porozumień z innymi JST
w wysokości - 17.000 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 9
- dochody związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
zgodnie z załącznikiem nr 1d
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 40.544.686 zł,
z tego:
1) bieżące w wysokości 28.687.808 zł,
2) majątkowe w wysokości 11.856.878 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2/2-2l/
3) wydatki o których mowa w pkt 1i 2 obejmują
w szczególności:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości - 5.186.200 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 7
- wydatki związane z realizacją zadań w drodze
porozumień z organami administracji rządowej
w wysokości - 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 8a
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
na podstawie umów lub porozumień z innymi
JST w wysokości - 748.426 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 9a
4) określa się:

-

-

zadania inwestycyjne na rok 2011 zgodnie
z załącznikiem nr 3
wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków
pochodzących
z
funduszy
strukturalnych
i
Funduszu
Spójności
w wysokości 374.632 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 5
wydatki związane z przeznaczeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
zgodnie z załącznikiem nr 2l

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 36.350 zł,
2) celową w wysokości – 63.650 zł, z przeznaczeniem
na:
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 63.650 zł,
§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 9.314.707 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie – 7.625.989 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie – 3.382.852 zł,
§ 5. Łączną
kwotę
przychodów
budżetu
w wysokości 11.008.841 zł oraz łączną kwotę
rozchodów budżetu w wysokości 1.694.134 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 4
§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych
na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu –
w kwocie 1.500.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu –
w kwocie 9.314.707 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów – w kwocie 1.694.134 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej – w kwocie 1.400.000 zł,
5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w ramach WPF – w kwocie
11.856.878 zł.
§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 105.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
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§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 491.934 zł
do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10
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2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
Gminy i z których wynikające płatności wykraczają
poza rok budżetowy na łączną kwotę 600.000 zł,
3) do dokonywania zmian w planie wydatków,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami, w zakresie wydatków bieżących oraz
wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy.
4) do lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem
nr 11
§ 10. Upoważnia się Wójta:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych:
- na pokrycie występującego w ciągu roku
deficytu – w kwocie 1.500.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu –
w kwocie 9.314.707 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie
1.694.134 zł,
- wyprzedzające
finansowanie
działań
finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie
1.400.000 zł,
- na finansowanie wydatków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne w ramach WPF –
w kwocie 11.856.878 zł;

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Przewodniczący
Rady Gminy
Bohdan Nowak
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UCHWAŁA Nr IV/28/2011
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit „d”,
pkt 10 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.211, 212, 214,
215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia
27 siepnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.
Nr 157, poz. 1240/ oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach
publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm/
w związku z art. 121. ust 4, 5, 9 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r- przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych /Dz.U. Nr157, poz. 1241/
uchwala się co następuje:
1) W uchwale Nr III/12/2010 Rady Gminy Pruszcz
z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
budzetu gminy Pruszcz na 2011 rok punkt 3
otrzymuje brzmienie: Uchwała wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
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2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa
Kujawsko- Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy oraz w sposob zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Jagła
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UCHWAŁA Nr V/21/11
RADY GMINY i MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 2 lutego 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

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

§ 1. W uchwale Rady Gminy i Miasta Izbica
Kujawska z dnia 23 listopada 2007 r. Nr X/54/07
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:
1) 1) § 1 ust. 2 pkt.4 otrzymuje brzmienie: „4) od
budynków
lub
ich
części
związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
- 3,46 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej ”.

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 roku w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L187 z 20.07.1999 r.).
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 Europejskiejwydanie specjalne:

§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

Przewodniczący Rady
Marian Lewandowski

się
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UCHWAŁA Nr V/23/11
RADY GMINY i MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od
nieruchomości.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art.40 ust.1i art. 41
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy
i Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku
od nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc ust. 1 i ust. 4 w § 1 uchwały
Nr XIV/80/2004 Rady Gminy i Miasta w Izbicy
Kujawskiej z dnia 06 grudnia 2004 r. w sprawie
ustalenia wzorów deklaracji na podatek od
nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji
na podatek leśny, informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego,
informacji
w
sprawie
podatku
leśnego

(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 127, poz. 2303 z dnia
17 grudnia 2004 r.)
§ 4. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

się

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Lewandowski
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 roku w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).
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 Europejskiejwydanie specjalne:
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UCHWAŁA Nr V/31/11
RADY GMINY i MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 2 lutego 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/15/2002 Rady Gminy
i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy
i Miasta Izbicy Kujawskiej (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
z 2003 r. Nr 21 poz. 430) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 16 otrzymuje brzmienie: „§ 16.1. Rada powołuje
następujące stałe komisje w składzie 5-cio
osobowym
1) Rewizyjną
2) Budżetową
3) Inwestycyjno-Techniczną
i
Rozwoju
Gospodarczego
4) Stanowienia
Prawa
Lokalnego,
Przedstawicielstwa
Samorządności,
Praw
Rodzinnych i Obywatelskich
5) Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zaopatrzenia
oraz Spraw Samorządowych
6) Zdrowia, Oświaty, Kultury i rekreacji oraz
Spraw Socjalnych
2) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczący rady, a w razie jego
nieobecności wyznaczony przez niego zastępca
oprócz uprawnień przewidzianych w § 18 Statutu,
jest upoważniony do reprezentowania Rady na
zewnątrz.”
3) w § 20 uchyla się ust. 2-4.

4) w § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. sprawozdanie
burmistrza ze swej działalności w okresie między
sesyjnym a raz w roku sprawozdanie z realizacji
uchwał”.
5) w § 41 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Odpowiedź
na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej,
w terminie 21 dni od daty wpływu do burmistrza.
Odpowiedź przekazuje się przewodniczącemu rady
i radnemu składającemu interpelację oraz
przewodniczącym klubów. Odpowiedzi mogą
udzielić osoby upoważnione przez burmistrza”.
6) w § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zapytania
składane są pisemnie na ręce przewodniczącego
rady lub ustnie w trakcie sesji rady. Jeżeli
bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest
możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej
w terminie 21 dni od daty wpływu do burmistrza.
Odpowiedzi mogą udzielić osoby upoważnione
przez burmistrza. § 41 ust. 6 i 7 stosuje się
odpowiednio”.
7) w § 53 w ust. 2:
a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „1) numer, datę
i miejsce odbywania sesji, godzinę jej
rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać
tematykę
uchwał,
imię
i
nazwisko
przewodniczącego obrad i protokolanta”,
b) pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „2) stwierdzenie
prawomocności posiedzenia”,
c) pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „3) imiona
i nazwiska nieobecnych członków Rady
z
ewentualnym
podaniem
przyczyn
nieobecności”,
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d) pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „4) odnotowanie
przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji”,
e) pkt. 5 otrzymuje brzmienie: „5) ustalony
porządek obrad”,
f) pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „6) przebieg obrad,
a w szczególności treść wystąpień albo ich
streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień”,
g) pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „7) przebieg
głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów:
„za”, „przeciw” i „wstrzymujących’,
h) pkt. 8 otrzymuje brzmienie: „8) wskazanie
wniesienia przez radnego zdania odrębnego do
treści uchwały”,
i) pkt. 9 otrzymuje brzmienie: „9) podpis
Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej
protokół”.
w § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do sesji, na
której przyjmowany jest protokół z poprzedniego
posiedzenia radni mogą zgłaszać poprawki lub
uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich
uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący rady po
wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu zapisu
nagrania przebiegu sesji.”
w § 55
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do protokołu
dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną
listę zaproszonych gości, teksty rozpatrywanych
projektów
uchwał,
usprawiedliwienia
nieobecnych radnych, oświadczenia i inne
dokumenty złożone przewodniczącemu w trakcie
obrad sesji.”
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Odpis protokołu
z
sesji
przewodniczący
rady
doręcza
burmistrzowi najpóźniej w terminie 14 dni,
natomiast kopie uchwał w terminie 5 dni od daty
zakończenia sesji.
w § 72 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Komisje rady
mogą
odbywać
wspólne
posiedzenia.
Zawiadomienie o posiedzeniu oraz protokół, opinie
lub wnioski z posiedzenia podpisują wspólnie osoby
do tego uprawnione.”
w § 73 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Pierwsze posiedzenie nowowybranej komisji
zwołuje przewodniczący rady „.„3. Pierwsze
posiedzenie nowowybranej komisji rady do czasu
wyboru przewodniczącego komisji prowadzi
najstarszy wiekiem członek komisji.”
w § 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Postępowanie
kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający
bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego
w zakresie kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego
udokumentowanie
i
ocenę
kontrolowanej
działalności według kryteriów ustalonych w § 87
ust. 1.”
w § 104 uchyla się ust. 5;
w § 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku, gdy skorzystanie ze środków
wskazanych w ust. 1 wymaga zawarcia odrębnej
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umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze
środków budżetu gminy na wniosek komisji
rewizyjnej burmistrz może podpisać stosowną
umowę”.
15) w § 120 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. udostępnia się inne dokumenty stanowiące
informację publiczną”.
16) w § 123
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Obywatele mogą
żądać uwierzytelnienia sporządzonych notatek
z dokumentów dotyczących działania organów
gminy
ich
fotografii
oraz
odbitek
kserograficznych”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Za sporządzenie
kopii dokumentów pobierana będzie opłata”
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wysokość
opłaty, o której mowa w ust. 2 ustalana jest
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej”.
17) uchyla się § 125
18) załącznik Nr 2 do Statutu Gminy i Miasta Izbica
Kujawska otrzymuje brzmienie: Wykaz jednostek
organizacyjnych Gminy i Miasta Izbica Kujawska.
1. Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Izbicy Kujawskiej
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy
Kujawskiej
4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów
w Izbicy Kujawskiej
5. Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej
6. Samodzielny
Publiczny
Zakład
Opieki
Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej
7. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej
8. Gimnazjum im. Generała Augustyna Słubickiego
w Izbicy Kujawskiej
9. Zespół Szkół w Błennie
10. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Izbicy Kujawskiej
11. Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Gminy i Miasta.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Lewandowski
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UCHWAŁA Nr IV/5/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY
z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr III/14/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 grudnia
2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Białe Błota.
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 252 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej
w
Bydgoszczy
w
składzie:
Przewodniczący: 1. Tadeusz Dobek Członkowie:
2. Włodzimierz Bartkowiak 3. Lidia Dudek 4. Daniel
Jurewicz 5. Aleksandra Kwiatkowska 6. Elżbieta
Osińska 7. Halina Paszkowska 8. Robert Pawlicki 9. Jan
Sieklucki 10. Halina Strzelecka 11. Andrzej Tatkowski
uchwala, co następuje:
stwierdza nieważność uchwały Nr III/14/2010 Rady
Gminy Białe Błota z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie
określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu
na terenie Gminy Białe Błota w części dotyczącej:
- § 8 ust. 3 od słów „w tym 3 przedstawicieli
wskazanych przez Radę Gminy”,
- § 13 od słów „nie zmieniając ustaleń komisji
konkursowej”,
- § 18 ust. 4.
Uzasadnienie
Rada Gminy Białe Błota podjęła 10 grudnia 2010 r.
uchwałę Nr III/14/2010 w sprawie określenia warunków
i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy
Białe Błota. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy 14 stycznia 2011 r.
i była przedmiotem badania nadzorczego na posiedzeniu
Kolegium 2 lutego 2011 r. O terminie posiedzenia
Kolegium, pismem z 27 stycznia 2011 r., znak RIOKA-4010-4-2/2011, powiadomiony został Wójt Gminy
Białe Błota. W posiedzeniu Kolegium uczestniczyła
upoważniona przez Wójta Skarbnik Gminy - pani
Lucyna Krasulak.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy określiła formę
wsparcia klubów sportowych poprzez m.in. wsparcie
finansowe w formie dotacji na realizację zadań
z zakresu rozwoju sportu. Rada określiła warunki, jakie
muszą spełniać kluby sportowe, aby otrzymać dotację
oraz wydatki, jakie mogą być finansowane z przyznanej
dotacji. Organ stanowiący Gminy Białe Błota
zdecydował, że dotacje będą udzielane przez Wójta po
przeprowadzeniu
postępowania
konkursowego.
W uchwale wskazano tryb tego postępowania,
określając m.in. wymogi dotyczące ogłoszenia
o konkursie i składanych ofert, a także kryteria oceny

rozpatrywanych ofert. Rada określiła również elementy
umowy dotyczącej przekazania dotacji oraz sposób
kontroli wykonania i rozliczenia zadania.
W rozdziale 4. uchwały, dotyczącym konkursu
i rozpatrywania ofert, zapisem § 8 ust 3 Rada
zdecydowała, że komisja konkursowa składa się co
najmniej z 5 osób, w tym 3 przedstawicieli wskazanych
przez Radę Gminy. Zapisem § 13 ust. 1 Rada
postanowiła, że ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu,
w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji, dokonuje
Wójt w formie zarządzenia, nie zmieniając ustaleń
komisji konkursowej.
Skutkiem cytowanych wyżej zapisów uchwały jest
wskazanie przez Radę Gminy sposobu wykonania tej
uchwały, co oznacza wejście organu stanowiącego
Gminy w sferę wykonawczą, zastrzeżoną na mocy
art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) dla Wójta Gminy. Zgodnie z art. 30 ust. 1
cytowanej ustawy wójt wykonuje uchwały rady gminy
i zadania gminy określone przepisami prawa, a na mocy
art. 30 ust. 2 pkt 2 określa sposób wykonywania
uchwały. Zastrzeżenie przez Radę Gminy Białe Błota
możliwości wskazywania części składu komisji
rozpatrującej oferty złożone na konkurs oznacza
określenie sposobu wykonania przez Wójta podjętej
uchwały. Brak możliwości zmiany przez Wójta ustaleń
komisji również narusza kompetencje Wójta do
decydowania o sposobie wykonania uchwały.
Z przywołanego przepisu art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy
o samorządzie gminnym wynika, że wójt podejmuje
decyzje o sposobie wykonania uchwały niezależne od
rady.
Zdaniem Kolegium, określając sposób wykonania
uchwały przez Wójta, Rada Gminy Białe Błota
naruszyła art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy
o samorządzie gminnym. Powyższe naruszenie ma
charakter istotny, gdyż rozgraniczenie kompetencji
pomiędzy organy gminy na organ stanowiący i organ
wykonawczy wynika z ustawy zasadniczej, tj. art. 169
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78,
poz. 483 z późn. zm.). Rada gminy w ramach swoich
kompetencji,
zgodnie
z
przepisami
ustawy
o samorządzie gminnym może podejmować działania
związane ze stanowieniem lub kontrolą. Działając
w powyższym obszarze nie może jednak naruszać
kompetencji innego organu - organu wykonawczego.
Kompetencje rady ograniczają się do funkcji organu
stanowiącego i kontrolnego, co wynika z przepisu
art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Ponadto, zapisem § 18 ust. 4 Rada Gminy Białe
Błota postanowiła, że wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem bądź pobrane nienależnie lub
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w nadmiernej wysokości dotacje podlegają zwrotowi do
budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, najpóźniej
w terminie do 28 lutego roku następnego po roku,
w którym udzielono dotacji.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
w art. 252 ust. 1 stanowi, że wskazane wyżej dotacje
podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia
wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
W ustępie 2 cytowanego artykuły ustawa stanowi
natomiast, że w przypadku, gdy termin wykorzystania
dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, podlegają one
zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu ich
wykorzystania.
W związku z powyższym zapis § 18 ust. 4
przedmiotowej uchwały, określający termin zwrotu
dotacji na dzień 28 lutego następnego roku narusza
cytowane wyżej przepisy ustawy o finansach
publicznych.
Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy uznało, że naruszenie
powyższe ma charakter istotny. Działalność organów
jednostek samorządu terytorialnego może być
realizowana tylko w granicach dozwolonych prawem.
Organy te są obowiązane w swej działalności
przestrzegać przepisy powszechnie obowiązujące.
Ustawodawca określił termin zwrotu dotacji i żadnym
przepisem nie dał organowi stanowiącemu gminy
kompetencji do określenia terminu innego niż wynika

Poz. 665,666

z ustawy. W związku z powyższym określając inny
termin zwrotu dotacji niż wynika to z przepisów
ustawy, Rada Gminy Białe Błota przekroczyła granice
swojej działalności dopuszczonej prawem.
Ponadto, Kolegium Izby zwraca uwagę, że zgodnie
z art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wójt
przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej uchwały
objęte zakresem nadzoru izby w ciągu 7 dni od dnia ich
podjęcia. Badana uchwała została podjęta w dniu
10 grudnia 2010 r., natomiast do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy wpłynęła 14 stycznia
2011 r.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Kolegium
Izby orzekło jak w sentencji.
Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje
Gminie
skarga
do
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego w Bydgoszczy, za pośrednictwem
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej
uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Tadeusz Dobek
* uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 grudnia
2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju
sportu na terenie Gminy Białe Błota została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 3 lutego 2011 r. Nr 22, poz. 155.
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UCHWAŁA Nr IV/7/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY
z dnia 2 lutego 2011 r.
wskazania, że uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Dobrcz podjęta została z naruszeniem prawa.
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 i ust. 3 ustawy
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.), art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w składzie:
Przewodniczący: 1. Tadeusz Dobek Członkowie:
2. Włodzimierz Bartkowiak 3. Lidia Dudek 4. Daniel
Jurewicz
5. Elżbieta
Osińska
6. Aleksandra
Kwiatkowska 7. Halina Paszkowska 8. Robert Pawlicki
9. Jan Sieklucki 10. Halina Strzelecka 11. Andrzej
Tatkowski uchwala, co następuje:
stwierdza, że uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy
Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia

wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Dobrcz
podjęta została z naruszeniem prawa.
Uzasadnienie
Rada Gminy Dobrcz podjęła 29 grudnia 2010 r.
uchwałę Nr III/12/2010 w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Dobrcz.
Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy 7 stycznia 2011 r. i była przedmiotem
badania nadzorczego na posiedzeniu Kolegium Izby
2 lutego 2011 r. O terminie posiedzenia Kolegium,
pismem z 27 stycznia 2011 r., znak RIO-KA-4010-41/2011 został zawiadomiony Wójt Gminy Dobrcz, który
nie przybył na obrady i nie upoważnił innego
przedstawiciela Gminy do uczestnictwa w posiedzeniu
Kolegium.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy przyjęła
wieloletnią prognozę finansową Gminy Dobrcz na lata
2011-2025. Zapisem § 3 uchwały Rada wskazał, że
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uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w BIP oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Akty
prawne
podlegające
ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym zostały
wymienione w art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95).
Cytowany
artykuł
wskazuje,
że
ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlegają m.in.
akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy
oraz inne akty prawne, jeżeli tak stanowią przepisy
szczególne.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
która jest podstawą uchwalania przez jednostki
samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy
finansowej, nie stanowi o ogłaszaniu uchwały
w sprawie
wieloletniej
prognozy finansowej
w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Również inne
ustawy nie wskazują na obowiązek publikacji takiej
uchwały.
W związku z powyższym podstawą do
opublikowania badanej uchwały w wojewódzkim
dzienniku urzędowym może być jedynie stwierdzenie,
że uchwała ta ma charakter aktu prawa miejscowego.
Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych,
aby dany akt stanowiony przez jednostkę samorządu
terytorialnego można było zakwalifikować do aktów
prawa miejscowego, musi on zawierać normy
o charakterze abstrakcyjno-generalnym. Oznacza to, że
wyrażone w akcie prawa zakazy, nakazy lub
uprawnienia muszą mieć miejsce w pewnych
powtarzalnych okolicznościach, a nie w jednej
konkretnej sprawie, a zawarte w akcie normy muszą się
odnosić do pewnej kategorii potencjalnych adresatów,
a nie do indywidualnie oznaczonego podmiotu.
Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Dobrcz dotyczy przewidywanej
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sytuacji finansowej Gminy w okresie objętym prognozą.
Uchwała nie jest kierowana do określonej grupy
podmiotów i nie wyznacza określonego sposobu
zachowania w formie zakazów, nakazów lub uprawnień.
Uchwała nie nakłada na mieszkańców Gminy żadnych
obowiązków, nie nadaje im też żadnych uprawnień.
Uchwała ta nie zawiera również norm, które mogłyby
zostać wykorzystane w nieograniczonej liczbie
przypadków w przyszłości.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uznało, że badana
uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego. Zapis § 3
uchwały dotyczący jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest
niezgodny z art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych aktów prawnych. Uchwała
zawiera jednak prawidłową datę wejścia w życie oraz
zapis o publikacji na tablicy ogłoszeń. W związku
z powyższym Kolegium Izby uznało, że naruszenie
prawa ma charakter nieistotny, gdyż usunięcie zapisu
o publikacji w dzienniku urzędowym nie wywołuje
żadnej zasadniczej zmiany w treści uchwały.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak
w sentencji.
Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Bydgoszczy, za pośrednictwem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od
daty doręczenia.
Przewodniczący Kolegium
Tadeusz Dobek
* uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia
2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla
Gminy Dobrcz została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2011 r. Nr 21,
poz. 150.
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UCHWAŁA Nr IV/9/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY
z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie wskazania, że uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2011-2021 podjęta została z naruszeniem
prawa.
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 i ust. 3 ustawy
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.), art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 243 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Kolegium Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w składzie:
Przewodniczący: 1. Tadeusz Dobek Członkowie:
2. Włodzimierz Bartkowiak 3. Lidia Dudek 4. Daniel
Jurewicz
5. Elżbieta
Osińska
6. Aleksandra
Kwiatkowska 7. Halina Paszkowska 8. Robert Pawlicki
9. Jan Sieklucki 10. Halina Strzelecka 11. Andrzej
Tatkowski uchwala, co następuje:
stwierdza, że uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej
w Tucholi z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
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została

Uzasadnienie
Rada Miejska w Tucholi podjęła 21 grudnia 2010 r.
uchwałę Nr III/10/10 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na
lata 2011-2021 (dalej WPF). Uchwała wpłynęła do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
4 stycznia 2011 r. i była przedmiotem badania
nadzorczego na posiedzeniu Kolegium Izby 2 lutego
2011 r. O terminie posiedzenia Kolegium, pismem
z dnia 28 stycznia 2011 r., znak RIO-KA-4010-45/2011 został zawiadomiony Burmistrz Tucholi, który
nie przybył na obrady i nie upoważnił innego
przedstawiciela Gminy do uczestnictwa w posiedzeniu
Kolegium.
Przedmiotową uchwałą Rada Miejska przyjęła
wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuchola na lata
2011-2021. W załączniku nr 3 do uchwały
przedstawiono prognozę kwoty długu i jej spłat na lata
2011-2021. Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
w załączniku wykazano relację, o której mowa w art.
243 ustawy, która na mocy art. 121 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)
będzie obowiązywała od roku 2014. W latach 20112013, zgodnie 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej
ustawę o finansach publicznych z 2009 roku, relację tę
wykazuje się w wieloletniej prognozie finansowej,
natomiast od roku 2014 jej zachowanie będzie
ograniczało możliwość zaciągania zobowiązań przez
jednostki samorządu terytorialnego.
W wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Tuchola relacja, o której mowa w art. 243 ustawy
o finansach publicznych nie jest zachowana w latach
2014-2015 oraz w 2018-2020. Tym samym naruszony
został art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Przepisy ustawy o finansach publicznych określają
obligatoryjne elementy WPF. Muszą w niej być zawarte
dane dotyczące m.in. dochodów, wydatków,
przychodów,
rozchodów
jednostki
samorządu
terytorialnego. Okres objęty prognozą nie może być
krótszy niż okres, na jaki przyjęto realizację
przedsięwzięć, wykazanych w oddzielnym załączniku
do uchwały. Ponadto, dane dotyczące przychodów,
rozchodów i wyniku budżetu roku budżetowego, muszą
być zgodne z przyjętą na ten rok uchwałą budżetową
jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe wymogi
zostały przez Gminę Tuchola spełnione.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy uznało, że dane wykazane w WPF
dotyczące roku budżetowego 2011 zgodne są z uchwałą
budżetową Gminy Tuchola. Ponadto, wymogi
dotyczące spłat zobowiązań oraz zadłużenia Gminy
zgodne są z ograniczeniami wynikającymi z przepisów
art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104
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z późn. zm.)), które na mocy art. 121 ust. 8 ustawy
wprowadzającej ustawę o finansach publicznych
z 2009 roku mają zastosowanie w roku 2011. Spłaty
zobowiązań
nie
przekraczają
bowiem
15%
planowanych na ten rok dochodów, a zadłużenie mieści
się w limicie 60% planowanych dochodów.
W związku ze spełnieniem ustawowych wymogów
dotyczących zadłużenia i jego spłat obowiązujących
w roku 2011, Kolegium Izby ogranicza się do
wskazania, że relacja wynikająca z art. 243
obowiązującej ustawy o finansach publicznych nie
została zachowana w całym okresie objętym WPF
Gminy Tuchola, co narusza wskazany wyżej przepis.
Naruszenie przepisu dotyczy jednak lat przyszłych,
w związku z czym Kolegium uznało, że ma ono
charakter nieistotny.
Ponadto, Kolegium zwraca uwagę, że nie
zachowanie wskaźników wynikających z art. 243
ustawy o finansach publicznych w uchwale budżetowej
na rok 2014 i w uchwałach budżetowych kolejnych lat,
skutkować będzie - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych - niemożnością uchwalenia
budżetów na te lata.
Nadto, zapisem § 7 uchwały Rada Miejska
wskazała, że uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tucholi.
Akty
prawne
podlegające
ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym zostały
wymienione w art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95).
Cytowany
artykuł
wskazuje,
że
ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlegają m.in.
akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy
oraz inne akty prawne, jeżeli tak stanowią przepisy
szczególne.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
która jest podstawą uchwalania przez jednostki
samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy
finansowej, nie stanowi o ogłaszaniu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej w wojewódzkim
dzienniku urzędowym. Również inne ustawy nie
wskazują na obowiązek publikacji takiej uchwały.
W związku z powyższym podstawą do
opublikowania badanej uchwały w wojewódzkim
dzienniku urzędowym może być jedynie stwierdzenie,
że uchwała ta ma charakter aktu prawa miejscowego.
Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych,
aby dany akt stanowiony przez jednostkę samorządu
terytorialnego można było zakwalifikować do aktów
prawa miejscowego, musi on zawierać normy
o charakterze abstrakcyjno-generalnym. Oznacza to, że
wyrażone w akcie prawa zakazy, nakazy lub
uprawnienia muszą mieć miejsce w pewnych
powtarzalnych okolicznościach, a nie w jednej
konkretnej sprawie, a zawarte w akcie normy muszą się
odnosić do pewnej kategorii potencjalnych adresatów,
a nie do indywidualnie oznaczonego podmiotu.
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Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Tuchola dotyczy przewidywanej
sytuacji finansowej Gminy w okresie objętym prognozą.
Uchwała nie jest kierowana do określonej grupy
podmiotów i nie wyznacza określonego sposobu
zachowania w formie zakazów, nakazów lub uprawnień.
Uchwała nie nakłada na mieszkańców Gminy żadnych
obowiązków, nie nadaje im też żadnych uprawnień.
Uchwała ta nie zawiera również norm, które mogłyby
zostać wykorzystane w nieograniczonej liczbie
przypadków w przyszłości.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uznało, że badana
uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego. Zapis § 3
uchwały dotyczący jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest
niezgodny z art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Uchwała zawiera jednak prawidłową datę wejścia
w życie oraz zapis o publikacji na tablicy ogłoszeń.
W związku z powyższym Kolegium Izby uznało, że
naruszenie prawa ma charakter nieistotny, gdyż
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usunięcie zapisu o publikacji w dzienniku urzędowym
nie wywołuje żadnej zasadniczej zmiany w treści
uchwały.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak
w sentencji.
Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Bydgoszczy, za pośrednictwem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od
daty doręczenia.
Przewodniczący Kolegium
Tadeusz Dobek
* uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia
2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Tuchola na lata 2011-2021 została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego
2011 r. Nr 34, poz. 252.
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UCHWAŁA Nr V/11/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY
z dnia 16 lutego 2011 r.
stwierdzenia nieważności uchwały nr III/15/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 18 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7
ust. 3 ustawy 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.), Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
w składzie: Przewodniczący: 1. Tadeusz Dobek
Członkowie: 2. Włodzimierz Bartkowiak 3. Lidia
Dudek 4. Daniel Jurewicz 5. Elżbieta Osińska
6. Aleksandra Kwiatkowska 7. Halina Paszkowska
8. Robert Pawlicki 9. Jan Sieklucki 10. Halina
Strzelecka 11. Andrzej Tatkowski uchwala, co
następuje:
stwierdza nieważność uchwały Nr III/15/10 Rady
Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia
2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie
Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz
warunków dopuszczalności
pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną.

Uzasadnienie
Rada Miejska w Solcu Kujawskim podjęła w dniu
29 grudnia 2010 roku uchwałę Nr III/15/10 w sprawie
szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym,
przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej
jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną. Uchwała wpłynęła
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
w dniu 28 stycznia 2010 roku i była przedmiotem
badania nadzorczego na posiedzeniu Kolegium Izby
w dniu 16 lutego 2011 roku. O terminie posiedzenia
Kolegium, pismem z dnia 8 lutego 2011 roku, znak
RIO-KA-4010-5-1/2011,
zawiadomiony
został
Burmistrz Solca Kujawskiego, który nie przybył na
obrady i nie upoważnił innego przedstawiciela Gminy
do uczestnictwa w posiedzeniu Kolegium.
Przedmiotową uchwałą Rada Miejska określiła
zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłat należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie lub jej
jednostkom podległym. Zgodnie z wymogiem art. 59
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada wskazała organy i osoby uprawnione do
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umarzania, odraczania lub rozkładania spłaty należności
na raty.
Z zapisu § 7 ust. 1 pkt 2 uchwały wynika, że
udzielając wymienionych wyżej ulg Gmina udziela
pomocy de minimis. W § 8 ust. 3 wskazano, jakie
dokumenty powinien przedłożyć dłużnik w przypadku
ubiegania się o pomoc publiczną - pomoc de minimis.
W związku z powyższym przedmiotową uchwałą Rada
Miejska w Solcu Kujawskim określiła warunki
udzielania pomocy publicznej. Zgodnie z art. 87 ust. 1
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz.U
z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.) pomocą
publiczną jest wszelka pomoc przyznawana przez
Państwa Członkowskie lub przy użyciu zasobów
państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub
grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie
niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych
towarów. W ocenie Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy, rozwiązania przyjęte
w badanej uchwale mogą stanowić formę wsparcia,
która może spełniać przesłanki pomocy publicznej – de
minimis.
W świetle przepisu art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404 z późn. zm.) warunkiem podjęcia uchwały,
której przedmiotem będzie udzielanie pomocy de
minimis, jest zgłoszenie jej projektu Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Urzędu
w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia
dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy, które
organy jednostki samorządu terytorialnego powinny
uwzględnić podejmując uchwałę dotyczącą udzielenia
pomocy de minimis.
Gmina Solec Kujawski nie dokonało zgłoszenia
projektu badanej uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, mimo że taki wymóg
stawia jednostkom samorządu terytorialnego ustawa
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej. Działalność organów jednostek samorządu
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terytorialnego może być realizowana tylko w granicach
dozwolonych prawem. Organy te są obowiązane w swej
działalności przestrzegać przepisy powszechnie
obowiązujące. Jako warunek podjęcia przedmiotowej
uchwały
ustawodawca
określił
uwzględnienie
ewentualnych uwag do projektu tej uchwały
przekazanych przez wskazany w ustawie organ, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Gmina nie przesyłając projektu badanej uchwały do
Urzędu nie spełniła ustawowego wymogu, naruszając
procedurę podjęcia uchwały. Prezes Urzędu nie miał
możliwości przedstawienia swoich uwag do projektu
uchwały, które to uwagi mogły mieć istotny wpływ na
treść podjętej przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim
uchwały.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uznało, że
omówione naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej ma charakter istotny i postanowiło jak
w sentencji.
Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Bydgoszczy, za pośrednictwem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od
daty doręczenia.
Przewodniczący Kolegium
Tadeusz Dobek
* uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia
29 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej
jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2011 r. Nr 24,
poz. 168.
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UCHWAŁA Nr VI/16/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia
28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na 2011 r.
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1,
w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)
Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w Bydgoszczy w składzie: Przewodniczący: 1. Tadeusz
Dobek Członkowie: 2. Włodzimierz Bartkowiak

3. Lidia Dudek 4. Włodzimierz Górzyński 5. Daniel
Jurewicz 6. Elżbieta Osińska 7. Robert Pawlicki 8. Jan
Sieklucki 9. Halina Strzelecka 10. Andrzej Tatkowski
uchwala, co następuje:
stwierdza nieważność uchwały Nr IV/18/2011 Rady
Miejskiej w Barcinie z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Barcin na 2011 rok, w części § 6
uchwały o treści ,,w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz”.
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Uzasadnienie
Rada Miejska w Barcinie podjęła 28 stycznia 2011 r.
uchwałę Nr IV/18/2011 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na
2011 rok.. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy 4 lutego 2011 r. i była
przedmiotem badania nadzorczego na posiedzeniu
Kolegium Izby 28 lutego 2011 r. O terminie posiedzenia
Kolegium, pismem z 18 lutego 2011 r., znak RIO-KA4010-6-1/2011 został zawiadomiony Burmistrz Miasta
Gminy Barcin, który nie przybył na obrady i nie
upoważnił innego przedstawiciela Gminy do
uczestnictwa w posiedzeniu Kolegium.
Przedmiotową uchwałą Rada Miejska przyjęła
wieloletnią prognozę finansową Gminy Barcin na lata
2011-2029.
W § 6 uchwały Rada postanowiła, że uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego.
Akty
prawne
podlegające
ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym zostały
wymienione w art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95).
Cytowany
przepis
wskazuje,
że
ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlegają m.in.
akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy
oraz inne akty prawne, jeżeli tak stanowią przepisy
szczególne.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
która jest podstawą uchwalania przez jednostki
samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy
finansowej, nie stanowi o ogłaszaniu uchwały
w sprawie
wieloletniej
prognozy finansowej
w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Również inne
ustawy nie wskazują na obowiązek publikacji takiej
uchwały.
W związku z powyższym podstawą do
opublikowania badanej uchwały w wojewódzkim
dzienniku urzędowym może być jedynie stwierdzenie,
że uchwała ta ma charakter aktu prawa miejscowego.
Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych,
aby dany akt stanowiony przez jednostkę samorządu
terytorialnego można było zakwalifikować do aktów
prawa miejscowego, musi on zawierać normy
o charakterze abstrakcyjno-generalnym. Oznacza to, że
wyrażone w akcie prawa zakazy, nakazy lub
uprawnienia muszą mieć miejsce w pewnych
powtarzalnych okolicznościach, a nie w jednej
konkretnej sprawie, a zawarte w akcie normy muszą się
odnosić do pewnej kategorii potencjalnych adresatów,
a nie do indywidualnie oznaczonego podmiotu.
Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Barcin dotyczy przewidywanej
sytuacji finansowej Gminy w okresie objętym prognozą.
Uchwała nie jest kierowana do określonej grupy
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podmiotów i nie wyznacza określonego sposobu
zachowania w formie zakazów, nakazów lub uprawnień.
Uchwała nie nakłada na mieszkańców Gminy żadnych
obowiązków, nie nadaje im też żadnych uprawnień.
Uchwała ta nie zawiera również norm, które mogłyby
zostać wykorzystane w nieograniczonej liczbie
przypadków w przyszłości.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uznało, że badana
uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego. Zapis § 6
uchwały dotyczący jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest
niezgodny z przepisem art. 4 ust. 1, w związku z art. 13
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
aktów prawnych.
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby uznało,
że naruszenie prawa ma charakter istotny i orzekło jak
w sentencji.
Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Bydgoszczy, za pośrednictwem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od
daty doręczenia.
Przewodniczący Kolegium
Tadeusz Dobek
* uchwała nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia
28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Barcin na 2011 r. została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 14 marca 2011 r. Nr 63, poz. 431.
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UCHWAŁA Nr V/50/2011
RADY MIEJSKIEJ w LUBIENIU KUJAWSKIM
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Lubień Kujawski i jej jednostkom podległym oraz
warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r.
Nr. 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 oraz
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257,
poz. 1726) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Lubień Kujawski i jej jednostkom podległym,
warunki
dopuszczalności
pomocy
publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz organ lub osobę uprawnioną do
udzielenia tych ulg.
§ 2.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym
należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny,
przypadające Gminie Lubień Kujawski i jej jednostkom
podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być
umarzane albo ich spłata może być odraczana lub
rozkładana na raty na zasadach określonych w niniejszej
uchwale.
2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz
dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może
nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą
wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Od należności, której termin zapłaty odroczono
lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa
w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez
organ lub osobę uprawnioną do udzielania ulg zwaną
dalej „organem uprawnionym”.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci odroczonej należności
w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych
przez organ uprawniony, pozostała do spłaty należność
staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi
odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia następnego po
upływie terminu płatności obowiązującego przed

odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty
spłaty należności.
§ 3.1. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1
powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres
(miejsce zamieszkania lub pobytu, siedzibę),
2) treść żądania wraz ze wskazaniem podstawy
uprawniającej do zastosowania ulgi,
3) dowody uzasadniające to żądanie.
2. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne,
w szczególności w zakresie nieudokumentowania
wskazanej we wniosku podstawy do zastosowania ulgi,
organ uprawniony wzywa dłużnika do usunięcia braków
w terminie 7 dni z pouczeniem, że niewypełnienie tego
warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia.
3. Organ uprawniony zawiadamia dłużnika
w formie pisemnej o pozostawieniu jego wniosku bez
rozpatrzenia.
§ 4.1. Organ uprawniony na wniosek dłużnika
prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać
ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Lubień Kujawski i jej jednostkom podległym, o których
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały i art. 56 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych,
stanowiące
pomoc
de
minimis
w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.)
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz
z wnioskiem:
1) 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 nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie;
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de
minimis,
dotyczących
w
szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego
działalności
gospodarczej
oraz
wielkości
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie
których ma być przeznaczona pomoc de minimis,
zgodnie z wzorem formularza informacji
określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów
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2) kierownik jednostki budżetowej – w odniesieniu do
należności przypadających jednostce budżetowej,
jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty
2.000 zł.
2. Zobowiązuje się kierowników jednostek
podległych do składania Burmistrzowi Lubienia
Kujawskiego sprawozdań o udzielonych ulgach
w terminie do końca lipca za pierwsze półrocze, do
końca stycznia za drugie półrocze poprzedniego roku.

z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji
przedstawianych
przez
podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53,
poz. 311).
§ 5.1. Przepisy § 2 i § 4 stosuje się odpowiednio do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubień
Kujawski i jej jednostkom podległym oraz do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
innych należności ubocznych.
2. Umorzenie
należności
głównej
skutkuje
umorzeniem odsetek.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności
głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności
podlegają umorzeniu odsetki.
4. Umorzenie części należności może nastąpić po
zapłaceniu pozostałej kwoty.

§ 8. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu
spłaty całości lub części należności albo rozłożenie
płatności całości lub części należności na raty następuje
w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego
przez organ uprawniony.
§ 9. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

się

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXII/184/2006 Rady
Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 maja
2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu
umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych
Miasta i Gminy Lubień Kujawski z tytułu należności,
do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja
podatkowa oraz udzielania innych ulg w płaceniu tych
należności, a także wskazania organów do tego
uprawnionych (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Nr 88, poz. 1401
z dnia 6 lipca 2006 roku).

§ 6.1. W przypadku wystąpienia okoliczności
wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych należności pieniężne
mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie
Lubień Kujawski i jej jednostkom podległym, mogą być
umarzane z urzędu w całości.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do
umarzania z urzędu odsetek od należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Lubień Kujawski i jej jednostkom podległym
oraz do umarzania z urzędu spłat innych należności
ubocznych.

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

§ 7.1. Do umarzania, odraczania terminów lub
rozkładania na raty spłat należności, o których mowa
w niniejszej uchwale, uprawnieni są:
1) Burmistrz Lubienia Kujawskiego – w odniesieniu do
należności przypadających Gminie Lubień Kujawski
lub jej jednostkom podległym, bez względu na
wysokość kwoty należności pieniężnych,

Przewodniczący Rady
Stanisław Piwiński
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UCHWAŁA Nr V/26/2011
RADY GMINY OSIĘCINY
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w gminie
Osięciny.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 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 póżn.
zm.)1, art. 221 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240 z póżn. zm.)2 oraz art. 27 ust. 1 i 2 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 Osięciny.
§ 2. Celem publicznym z zakresu sportu, jaki
Gmina
Osięciny
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 Osięciny do

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 89

– 5245 –

Poz. 671

działalności sportowej prowadzonej przez kluby
sportowe.

uzyskanych na realizację danego zadania z innych
źródeł.

§ 3. Zadanie własne, o którym mowa w § 1 jest
realizowane poprzez przyznawanie dotacji celowych
klubom sportowym, które:
a) działają na obszarze Gminy Osięciny,
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.

§ 7.1. Oferty złożone w konkursie opiniuje Komisja
Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Osięciny.
2. Przy opiniowaniu ofert uwzględnia się
w szczególności:
1) możliwość realizacji zadania przez kluby sportowe,
2) kalkulację kosztów realizowanego zadania,
3) jakość realizowanego zadnia i kwalifikacje osób je
realizujących,
4) udział środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
5) dotychczasowe doświadczenie we współpracy
z Gminą Osięciny,
6) promocję Gminy Osięciny poprzez sport.
3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert
dokonuje Wójt Gminy Osięciny, po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej.

§ 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) sfinansowanie stypendiów i wynagrodzenia kadry
szkoleniowej.
§ 5.1. Udzielenie dotacji celowej, odbywa się
w drodze otwartego konkursu ofert, który ogłasza Wójt
Gminy Osięciny.
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno
zawierać informacje o:
1) rodzaju zadania,
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na
realizację tego zadania,
3) zasadach przyznawania dotacji,
4) terminach i warunkach realizacji zadania,
5) terminie składania ofert,
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy
dokonywaniu wyboru oferty.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zamieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie
Urzędu Gminy w Osięcinach oraz na stronie
internetowej Gminy Osięciny. Termin do składania
ofert nie może być krótszy niż 14 dni od ukazania się
ostatniego ogłoszenia.
§ 6. Oferta klubu sportowego powinna zawierać
w szczególności:
1) szczegółowy
zakres
rzeczowy
zadania
proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji
zadania wraz ze wskazaniem udziału środków
własnych,
4) informację o wcześniejszej działalności klubu
składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy
zadanie,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
w tym o wysokości środków finansowych

§ 8. Wyniki konkursu ofert zamieszczane
w miejscach, których mowa w § 5 ust. 3.

są

§ 9. Z klubem sportowym, któremu przyznano
dotację sporządza się na czas realizacji zadania umowę
w formie pisemnej.
§ 10. Sprawozdanie
z
wykonania
zadania
określonego w umowie kluby sportowe sporządzają
w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa
została zawarta.
§ 11. Gmina Osięciny dokonuje kontroli i oceny
wykonania zleconego zadania, a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania,
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania
zadania,
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych
otrzymanych na realizację zadania,
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach
prawach i w postanowieniach umowy.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 13. Traci moc uchwała Nr XIX/122/2008 Rady
Gminy Osięciny z dnia 30.12.2008 r. w sprawie
określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu
kwalifikowanego na terenie Gminy Osięciny.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Błaszczyk
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
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z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku 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 i 146, Nr 40 poz. 230
i Nr 106, poz. 675.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r.
Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123,
poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.
671
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UCHWAŁA Nr III/12/2011
RADY GMINY OBROWO
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obrowo na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz lit. i
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz., poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.
113) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222,
art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146,
Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,
Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 31.333.758 zł,
z tego:
1. bieżące w wysokości 28.856.618 zł,
2. majątkowe w wysokości 2.477.140 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 29.883.758 zł,
z tego:
1. bieżące w wysokości 27.406.618 zł,
2. majątkowe w wysokości 2.477.140 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 298.800 zł,
2. celową w wysokości 126.490 zł, z przeznaczeniem
na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego.
§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.450.000 zł
z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów
i pożyczek w 2011 roku.

§ 6. Łączną kwotę przychodu budżetu w wysokości
2.086.425 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu
w wysokości 3.536.425 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych
na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
w kwocie 600.000 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwocie 2.021.843 zł
3. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 2.477.140 zł
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 105.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.000 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 912.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5
1. z tego na:
1) dotacje podmiotowe dla sektora jednostek
publicznych w kwocie 436.995 zł;
2) dotacje dla sektora spoza sektora finansów
publicznych w kwocie 475.761 zł
- celowe w kwocie 397.500 zł;
- podmiotowe w kwocie 78.261 zł.
§ 10. Plan dochodów i plan wydatków na zadania
zlecone gminie przez administrację rządową oraz na
podstawie innych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 11. Plan dochodów realizowanych z zakresu
administracji rządowej w kwocie 46.200 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 7.
§ 12. Ustala się dochody Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska w kwocie 20.800 zł oraz jego
wydatki w kwocie 20.800 zł na ochronę środowiska na
terenie gminy.
§ 13. Upoważnia się Wójta do:
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1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów
wartościowych
do
wysokości
poszczególnych limitów zobowiązań określonych
na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
do kwoty 600.000 zł;
2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań
z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
w kwocie 3.536.425 zł.
2. do dokonywania zmian w planie wydatków
bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień
wydatków między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy.

Poz. 672,673,674

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 20011 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Michalski
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UCHWAŁA Nr VII/39/2011
RADY MIEJSKIEJ w KCYNI
z dnia 7 marca 2011 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 w Kcyni.
§ 3. Wykonanie
Burmistrzowi Kcyni.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.), art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Kcyni
uchwala, co następuje:

uchwały

powierza

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Gabriela Repczyńska

§ 1. Rozwiązuje się z dniem 31 sierpnia 2011 r.
Zespół Szkół Nr 1 w Kcyni z siedzibą przy
ul. 22 Stycznia 1.
§ 2. Pracownicy Zespołu Szkół Nr 1 w Kcyni stają
się z dniem 31 sierpnia 2011 r. pracownikami szkół
wchodzących w jego skład.
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UCHWAŁA Nr VII/40/2011
RADY MIEJSKIEJ w KCYNI
z dnia 7 marca 2011 r.
w sprawie założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) i art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5b oraz ust. 7, art. 58
ust. 1, 2 i 6, 7 i art. 62 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

§ 2. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Kcyni wchodzą następujące szkoły:
1. Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
w Kcyni
2. Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta
w Kcyni (o 3-letnim cyklu kształcenia)
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kcyni
(o 3-letnim cyklu kształcenia)

§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2011 r. Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Kcyni z siedzibą przy
ul. 22 Stycznia 1.

§ 3. Akt
założycielski
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących w Kcyni stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
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§ 4. Pracownicy łączonych szkół w zespół stają się
z dniem 1 września 2011 roku pracownikami Zespołu.

załącznik
do uchwały nr VII/40/2011
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 7 marca 2011 r.

§ 5. Organizację szkoły określi statut nadany przez
organ prowadzący.
§ 6. Wykonanie
Burmistrzowi Kcyni.

uchwały

powierza

Poz. 674,675

Akt Założycielski Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Kcyni

się

Sporządzony na podst. art. 58 ust. 1, 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2011 r. Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Kcyni, w skład którego
wchodzą następujące szkoły:
1. Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
w Kcyni
2. Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta
w Kcyni (o 3-letnim cyklu kształcenia)
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kcyni
(o 3-letnim cyklu kształcenia)

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Gabriela Repczyńska

§ 2. Siedziba
Zespołu
ul. 22 Stycznia 1 w Kcyni.

znajduje

się

na

§ 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni jest
jednostką budżetową Gminy Kcynia.
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UCHWAŁA Nr VII/41/2011
RADY MIEJSKIEJ w KCYNI
z dnia 7 marca 2011 r.
w sprawie założenia Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) i art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5b oraz ust. 7, art. 58
ust. 1, 2 i 6, 7 i art. 62 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:
§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2011 r. Zespół
Szkół Technicznych w Kcyni z siedzibą przy ul. Emila
Jurczyka 3.
§ 2. W skład Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni
wchodzą następujące szkoły:
1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kcyni
2. Technikum Informatyczne w Kcyni (o 4-letnim
cyklu kształcenia)
3. Technikum Informatyczne dla Dorosłych w Kcyni
(o 4-letnim cyklu kształcenia)
4. Technikum Ekonomiczne w Kcyni (o 4-letnim cyklu
kształcenia)
5. Technikum Ekonomiczne dla Dorosłych w Kcyni
(o 4-letnim cyklu kształcenia)

6. Policealne Studium Zawodowe w Kcyni (o 2-letnim
cyklu kształcenia)
7. Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych
w Kcyni (o 2-letnim cyklu kształcenia)
§ 3. Akt założycielski Zespołu Szkół Technicznych
w Kcyni stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Pracownicy łączonych szkół w zespół stają się
z dniem 1 września 2011 roku pracownikami Zespołu.
§ 5. Organizację szkoły określi statut nadany przez
organ prowadzący.
§ 6. Wykonanie
Burmistrzowi Kcyni.

uchwały

powierza

się

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Gabriela Repczyńska
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Poz. 675,676

3. Technikum Informatyczne dla Dorosłych w Kcyni
(o 4-letnim cyklu kształcenia)
4. Technikum Ekonomiczne w Kcyni (o 4-letnim cyklu
kształcenia)
5. Technikum Ekonomiczne dla Dorosłych w Kcyni
(o 4-letnim cyklu kształcenia)
6. Policealne Studium Zawodowe w Kcyni (o 2-letnim
cyklu kształcenia)
7. Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych
w Kcyni (o 2-letnim cyklu kształcenia)

załącznik
do uchwały nr VII/41/2011
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 7 marca 2011 r.
Akt Założycielski Zespołu Szkół Technicznych
w Kcyni
Sporządzony na podst. art. 58 ust. 1, 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

§ 2. Siedziba Zespołu znajduje się na ul. Emila
Jurczyka 3 w Kcyni.

§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2011 r. Zespół
Szkół Technicznych w Kcyni, w skład którego wchodzą
następujące szkoły:
1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kcyni
2. Technikum Informatyczne w Kcyni (o 4-letnim
cyklu kształcenia)

§ 3. Zespół Szkół Technicznych w Kcyni jest
jednostką budżetową Gminy Kcynia.
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UCHWAŁA Nr VI/32/11
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługę w zakresie odbioru odpadów
komunalnych z terenu gminy miasta Chełmży.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 6
ust. 2 i 4 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, z 2010 r. Nr 47,
poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby
posiadające
nieruchomości
w
zarządzie
lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością, za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych i odpadów komunalnych
zbieranych w sposób selektywny z terenu gminy miasta
Chełmży, świadczone przez gminne jednostki
organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie na
świadczenie w/w usług w wysokości:
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1) odpady komunalne – 75,89 zł brutto za m3;
2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny –
64,00 zł brutto za m3.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/235/09 Rady
Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli za usługi w zakresie usuwania
i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
z terenu miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.
Nr 24, poz. 292).
§ 3. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Chełmży.

powierza

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Kalinowski
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Poz. 677,678
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UCHWAŁA Nr VI/33/11
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 16 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 81 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362
i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394,
z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz
z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871) uchwala
się, co następuje:

się o pomoc de minimis do wniosku o udzielenie dotacji
winien dołączyć:
1) wszystkie zaświadczenia 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 nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) w zakresie pozostałych informacji - dane wynikające
z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010
r.
w
sprawie
zakresu
informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis.”

§ 1. W uchwale Nr XL/285/10 Rady Miejskiej
Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków § 3 ust. 3 otrzymuje
brzmienie: „3. W przypadku, gdy wnioskodawca ubiega

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Kalinowski

§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Chełmży.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
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UCHWAŁA Nr VI/35/11
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie w sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
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, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) i art. 14 a ust. 1
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703
i 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 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1628, z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44,
poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148,
poz. 991) uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu realizacji przez dzieci w wieku 6 lat
obowiązku
odbycia
rocznego
przygotowania
przedszkolnego od dnia 1 września 2011 tworzy się sieć
oddziałów przedszkolnych w:
1) Szkole Podstawowej Nr 2 z siedzibą w Chełmży,
ul.
Gen.
J.
Hallera
17;

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 89

– 5251 –

2) Szkole Podstawowej Nr 3 z siedzibą w Chełmży,
ul. Gen. J. Hallera 21;
3) Szkole Podstawowej Nr 5 z siedzibą w Chełmży,
ul. Kard. Wyszyńskiego 5.

§ 3. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Chełmży.

Poz. 678,679

powierza

się

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

§ 2. Zobowiązuje
się
dyrektorów
szkół
podstawowych, w których zorganizowano oddziały
przedszkolne do powiadamiania dyrektora szkoły
podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,
o spełnianiu przez to dziecko obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Kalinowski
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO we WŁOCŁAWKU
z dnia 21 marca 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Fabianki przeprowadzonych w dniu 20 marca 2011 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r.
Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy we Włocławku
podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów
uzupełniających
do
Rady
Gminy
Fabianki
przeprowadzonych w dniu 20 marca 2011 r.
CZĘŚĆ I
Dane ogólne
1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spośród 6 kandydatów
zgłoszonych na 6 listach kandydatów przez 6 komitetów
wyborczych.
3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie
głosowania.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania
wyniosła 1 376.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania wyniosła 279.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła 279, czyli frekwencja wyborcza
wyniosła 20,28%.
7. Wybrano 1 radnego.
CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okręg wyborczy nr 2
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły się.
3. Głosowanie przeprowadzono.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania
wyniosła 1 376.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania wyniosła 279.
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6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła 279, czyli frekwencja wyborcza
wyniosła 20,28%.
7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3 co
stanowi 1,08% ogólnej liczby głosów.
8. Liczba głosów ważnych wyniosła 276, co
stanowi 98,92% ogólnej liczby głosów.
9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów
z tych list oddano następującą liczbę głosów:
1) lista nr 1 KWW „NIEZALEŻNY” 96
a) PRZYBYSZEWSKI Marian Krzysztof 96
2) lista nr 2 KWW PONAD PODZIAŁAMI 45
a) NACZMAŃSKI Jarosław Michał 45
3) lista nr 3 KWW SPRÓBUJMY INACZEJ 49
a) WIĘCKOWSKA Grażyna Halina 49
4) lista nr 4 KWW NASIEGNIEWO 17
a) JAROSZEWSKI Wiesław Adam 17
5) lista nr 5 KWW JEDNOŚĆ I RÓWNOŚĆ 61
a) KOPROWSKI Zbigniew 61
6) lista nr 6 KWW WSPÓLNY CEL 8
a) NACZMAŃSKA Barbara 8
10. Radnym został wybrany:
1) z listy nr 1 KWW „NIEZALEŻNY”:
a) PRZYBYSZEWSKI Marian Krzysztof;
11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
Jolanta Górska
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 31 grudnia 2010 r.
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w sprawie powierzenia wykonania zadania gminy Bytoń w zakresie wychowania przedszkolnego przez
Przedszkole Samorządowe, dla którego Organem Prowadzącym jest miasto i gmina Piotrków Kujawski.
Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. zawartymi w:
Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oswiaty
tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm. zawartymi w: Dz.U. 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 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241
i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250,
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991),
zawiera się porozumienie pomiędzy:
Gminą Bytoń reprezentowaną przez: Zygmunta
Sosnowskiego - Wójta Gminy Bytoń przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jolanty Kontowicz
a
Miastem
i
Gminą
Piotrków
Kujawski
reprezentowanym przez: Mirosława Skoniecznego Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski przy
kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Piotrków
Kujawski Jolanty Zalesińskiej.

Przedszkola Samorządowego w Mieście i Gminie
Piotrków Kujawski w roku poprzednim.
§ 4. Miesięczna kwota, o której mowa w § 3
Porozumienia, na jedno dziecko, obliczona na
podstawie kosztów poniesionych w 2010 roku, wynosi
w 2011 roku 600,84 zł i nie obejmuje opłaty wnoszonej
przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.
§ 5. Miasto i Gmina Piotrków Kujawski w terminie
do 5 każdego miesiąca przekaże Gminie Bytoń imienny
wykaz dzieci uczęszczających do Przedszkola
Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim.
§ 6. Na podstawie wykazu, o którym mowa w § 5
Gmina Bytoń przekaże Miastu i Gminie Piotrków
Kujawski środki finansowe na każde dziecko ujęte
w wykazie.
§ 7. Środki finansowe, na realizację powierzonego
zadania, będą przekazywane przez Gminę Bytoń
w terminie 14 dni od daty otrzymania wykazu
imiennego w § 5 na konto budżetu Urzędu Miasta
i Gminy Piotrków Kujawski prowadzone przez: Bank
Spółdzielczy nr 72955100020000010120030005.
§ 8. Sprawy nie objęte niniejszym porozumieniem
będą rozstrzygane w drodze negocjacji i odrębnych
uzgodnień.
§ 9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej.
§ 10. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Strony porozumienia postanawiają:
§ 1. Wójt Gminy Bytoń przekazuje, a Burmistrz
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski przyjmuje do
realizacji część zadania własnego Gminy Bytoń
w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od
01.01.2011 do 30.12.2011, wyłączając wakacje.
§ 2. Wykonanie zadania, o którym mowa w § 1
obejmuje dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Bytoń,
uczęszczające do Przedszkola Samorządowego, dla
którego Organem Prowadzącym jest Miasto i Gmina
Piotrków Kujawski.
§ 3. Na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1
Gmina Bytoń przekaże tytułem refundacji kwotę
w wysokości odpowiadającej kwocie wydatków
poniesionych na jedno dziecko uczęszczające do
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§ 11. Porozumienie sporządza się w sześciu
jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Urzędu
Gminy Bytoń, a cztery dla Miasta i Gminy Piotrków
Kujawski.
Urząd Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Urząd Gminy Bytoń

Burmistrz
Mirosław Skonieczny

Wójt
Zygmunt Sosnowski

Skarbnik Miasta i Gminy
Jolanta Zalesińska

Skarbnik Gminy
Jolanta Kontowicz
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POROZUMIENIE
z dnia 3 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia wykonania zadania gminy Topólka w zakresie
wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Samorządowe, dla którego Organem Prowadzącym jest miasto
i gmina Piotrków Kujawski zawartego w dniu 30 czerwca 2010 r.
Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. zawartymi w:
Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oswiaty
tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm. zawartymi w: Dz.U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304,
z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273,
poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273,
Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791,
Nr 80, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 145,
poz. 917, Nr 235, poz. 1618 z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241,
Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857), zawiera
się porozumienie pomiędzy:
Gminą Topólka reprezentowaną przez: Henryka
Orłowskiego - Wójta Gminy Topólka, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Teresy Głowackiej,
a Miastem i Gminą Piotrków Kujawski, reprezentowaną
przez: Mirosława Skoniecznego - Burmistrza Miasta
i Gminy Piotrków Kujawski przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta i Gminy Piotrków Kujawski - Jolanty
Zalesińskiej.
strony porozumienia postanawiają:
§ 1. W porozumieniu w sprawie powierzenia
wykonania zadania Gminy Topólka w zakresie
wychowania przedszkolnego przez Przedszkole
Samorządowe, dla którego Organem Prowadzącym jest
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, zawartym w dniu
30.06.2010 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Wójt Gminy Topólka
przekazuje, a Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków
Kujawski przyjmuje do realizacji część zadania
własnego Gminy Topólka w zakresie wychowania
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przedszkolnego w okresie od 01.09.2010 r. do
31.12.2011 r., wyłączając wakacje.”
2) § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „W 2011 roku
miesięczna kwota, o której mowa w § 3
Porozumienia, na jedno dziecko obliczona na
podstawie kosztów poniesionych w 2010 roku
wynosi 600,84 zł. i nie obejmuje opłaty wnoszonej
przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.”
§ 2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2011 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
§ 3. Porozumienie
sporządzono
w
sześciu
jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Gminy
Topólka, a cztery dla Miasta i Gminy Piotrków
Kujawski.
Burmistrz
Mirosław Skonieczny

Wójt Gminy
Henryk Orłowski

Skarbnik Miasta i Gminy
Jolanta Zalesińska

Skarbnik Gminy
Teresa Głowacka
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ZARZĄDZENIE Nr 12/2011
BURMISTRZA MIASTA i GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2010 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2
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, i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257,
poz. 1726) zarządza się, co następuje:
§ 1. Realizując uchwałę Nr XXXVIII/261/09 Rady
Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 grudnia
2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Radzyń Chełmiński na 2010 rok Burmistrz Miasta
i Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu gminy za 2010 rok zrealizowane w niżej
podanych wielkościach:
1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:
1) dochody budżetowe plan 16 781 013,00 zł
wykonanie 17 282 071,49 zł w tym:
- dochody bieżące plan 15 931 604,00 zł
wykonanie 16 446 963,11 zł
- dochody majątkowe plan 849 409,00 zł
wykonanie 835 108,38 zł
2) wydatki budżetowe plan 20 131 013,00 zł
wykonanie 18 800 825,62zł w tym:
- wydatki bieżące plan 16 949 328,00 zł
wykonanie 16 197 355,24 zł
- wydatki majątkowe plan 3 181 685,00 zł
wykonanie 2 603 470,38 zł
3) deficyt budżetu plan - 3 350 000,00 zł wykonanie 1 518 754,13zł
2. Realizacja
przychodów
i
rozchodów
budżetowych:
1) przychody ogółem: plan 4 103 331,00 zł wykonanie
3 598 173,32zł z tego:
- kredyty i pożyczki plan 4 103 331,00 zł
wykonanie 3 522 438,13 zł
w tym:
- na realizację programów i projektów
z udziałem środków unijnych plan
1 070 000,00 zł wykonanie 724 863,00 zł
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inne źródła (wolne środki) plan - ,wykonanie
75 735,19zł
2) rozchody ogółem: plan 753 331,00 zł wykonanie
696 307,56zł z tego:
- spłaty kredytów plan 753 331,00 zł wykonanie
696 307,56 zł i pożyczek
w tym:
- na realizację programów i projektów
z udziałem środków unijnych plan
230 000,00 zł wykonanie 177 776,52 zł
3. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około
budżetowych:
1) zadań zleconych bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz zleconych innymi ustawami:
- dochody plan 2 728 287,00 zł wykonanie
2 714 925,63 zł
- wydatki plan 2 728 287,00 zł wykonanie
2 714 925,63 zł
2) preliminarza związanego z realizacją programu
rozwiązywania problemów alkoholowych:
- wpływy plan 68 398,00 zł wykonanie 68 397,36 zł
- wydatki plan 68 398,00 zł wykonanie 68 397,36 zł
3) gospodarstwa
pomocniczego
przy
Szkole
Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim
- przychody plan 552 248,00 zł wykonanie
550 921,81 zł
- koszty plan 550 907,00 zł wykonanie
550 921,81 zł
4) gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji
Społecznej w Szumiłowie
- przychody plan 777 274,00 zł wykonanie
727 269,15 zł
- koszty plan 777 274,00 zł wykonanie 727 269,15 zł
-

§ 2.1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu
środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego
zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
i Gminy.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2010 rok Radzie Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy Zespół w Toruniu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Burmistrz
Krzysztof Chodubski
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INFORMACJA Nr 1/2011
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZ
z dnia 25 marca 2011 r.
zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze miasta Bydgoszczy.
I półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni
użytkowej lokalu
budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918 r.
1919-45
1946-1970
1971-2002

standard
powierzchnia lokalu
lokalu
A
poniżej 40 m2

B
C
A

40 m2 do 60 m2 B
C
A
powyżej 60 m2 B
80 m2
C
A
powyżej 80m2 B
C

1)**
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)

zły*
9.00 zł
9.00 zł
7.33 zł
8.69 zł

dobry
zły
9.19 zł
9.78 zł
8.50 zł 7.58 zł
9.38 zł 8.40 zł

11.08 zł
11.08 zł
7.57 zł
8.14 zł

9.89 zł
10.48 zł
8.84 zł 8.24 zł
9.57 zł 8.43 zł

9.08 zł
9.08 zł
9.55 zł 12.25 zł 4.61 zł
10.00 zł 12.25 zł 4.61 zł

7.91 zł
7.91 zł
5.30 zł
5.30 zł

9.00 zł
10.00 zł
11.87 zł
13.16 zł

5.13 zł
5.13 zł

6.88 zł
7.48 zł

11.08 zł
11.53 zł
10.10 zł 4.04 zł
10.63 zł 4.04 zł
12.27 zł
13.16 zł
10.93 zł 5.30 zł
11.43 zł 5.30 zł

10.00 zł
11.55 zł
6.18 zł
6.18 zł

9.00 zł
9.00 zł
7.50 zł
8.02 zł
4.07 zł
4.07 zł

dobry

zły

9.95 zł
11.12 zł
10.50 zł
13.00 zł

dobry
8.05 zł
8.05 zł
4.00 zł
4.00 zł

zły

dobry
8.47 zł
8.89 zł

po 2002 r.
zły

dobry

15.00 zł
19.00 zł

4.00 zł
4.00 zł

II półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej
lokalu
budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918 r.
1919-45
1946-1970
1971-2002

standard
powierzchnia lokalu
lokalu
A
poniżej 40 m2 B
C
A
40 m2 do 60 m2 B
C
A
powyżej 60 m2 B
80 m2
C
A

1)**
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)

zły*
9.00 zł
9.00 zł
3.91 zł
4.89 zł

dobry
zły
3.35 zł
3.35 zł
4.82 zł 5.25 zł
5.47 zł 5.57 zł

9.00 zł
9.00 zł
4.35 zł
4.83 zł

6.00 zł
6.00 zł
4.55 zł
4.88 zł

4.28 zł
4.65 zł

6.42 zł
6.42 zł
4.98 zł
5.56 zł

dobry
3.00 zł
5.00 zł
10.50 zł
13.00 zł

5.23 zł
5.57 zł

6.48 zł
6.84 zł

4.04 zł
4.04 zł

9.00 zł
10.00 zł
11.47 zł
13.16 zł
10.00 zł
11.55 zł

zły

dobry
8.96 zł
8.96 zł
4.00 zł
4.00 zł
9.08 zł
9.08 zł
4.00 zł
4.61 zł

zły

dobry
9.17 zł
9.66 zł

8.97 zł
8.97 zł
5.30 zł
5.30 zł
6.00 zł
6.00 zł

4.00 zł
4.00 zł

po 2002 r.
zły

dobry

15.00 zł
19.00 zł
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C

1)
2)
1)
2)

5.12 zł
5.72 zł
5.49 zł
5.49 zł

5.57 zł
6.05 zł
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6.18 zł
6.18 zł

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację
centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja
budynku);
B - standard średni (wyposażenie w instalację
centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja
budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania);
C - standard niski (brak instalacji wodnokanalizacyjnej); *- budynek wymaga remontu;
1)**stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych
stawek w przypadku większej liczby stawek;
2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych
stawek w przypadku większej liczby stawek.
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INFORMACJA
O DECYZJI PCC/1171A/15911/W/OPO/2011/AGS
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 4 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie, określonego w koncesji na przesyłanie i dystrybucję
ciepła.
W dniu 4 kwietnia 2011 r. na wniosek
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie,
ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno, Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki postanowił zmienić przedmiot
i zakres działalności określony w koncesji na
przesyłanie i dystrybucję ciepła.
Uzasadnienie:
Decyzją z 22 grudnia 2009 r. nr PCC/1171/15911/
W/OPO/2009/AJ
udzielono
przedsiębiorcy:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie,
koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do
31 grudnia 2020 r. w dniu 13 stycznia 2011 r. do
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki
w
Poznaniu
wpłynął
wniosek
Koncesjonariusza z 10 stycznia 2011 r. znak
L.dz.05/EC/PUK/2011 o zmianę przedmiotu i zakresu
działalności określonego w koncesji na przesyłanie
i dystrybucję ciepła. Zmiana ta związana jest
z przebudową systemu ciepłowniczego i dotyczy
wykreślenia sieci ciepłowniczej nr 2 zasilanej ze źródła
ciepła w Lipnie przy ul. Rejmonta 8 w związku
z wyłączeniem tego źródła ciepła z eksploatacji
i włączeniem tej sieci do rozbudowanej sieci
ciepłowniczej nr 1, zasilanej ze źródła ciepła przy
ul. Wojska Polskiego 6 w Lipnie.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89,

poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170,
poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343,
Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11,
Nr 69, poz. 586, Nr 165 poz. 1316 i Nr 215 poz. 1664
oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530), oraz na
podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r.
Nr 229, poz. 1539 z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216,
poz. 1676 z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131,
Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r.
Nr 6, poz. 18) w związku z art. 30 ustawy – Prawo
energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
postanowił zmienić swoją decyzję z 22 grudnia 2009 r.
nr PCC/1171/15911/W/OPO/2009/AJ, którą to decyzją
udzielił koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka
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