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ZARZĄDZENIE Nr 104/2011
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciążek
Na podstawie art. 192 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 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), w związku
z uchwałą nr VI/38/2011 Rady Gminy Raciążek z dnia
28 marca 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego, po porozumieniu z Komisarzem
Wyborczym we Włocławku zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady
Gminy Raciążek w okręgu wyborczym Nr 2 dla wyboru
jednego radnego.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1,
wyznacza się na niedzielę 19 czerwca 2011 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania
czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy,
stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i podaje do publicznej wiadomości w formie
obwieszczenia na obszarze Gminy Raciążek.
§ 5. Zarządzenie
ogłoszenia.

wchodzi

w

życie

z

dniem

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Ewa Mes
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Załącznik do Zarządzenia Nr 104/2011
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1
do 20 kwietnia 2011 r.

-

do 30 kwietnia 2011 r.

-

do 2 maja 2011 r.

-

do 5 maja 2011 r.

-

do 20 maja 2011 r.
do godz. 2400
do 27 maja 2011 r.

-

-

zgłaszanie Wójtowi Gminy Raciążek kandydatów na członków obwodowej
komisji wyborczej,
przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Raciążku numerów
zarejestrowanym listom kandydatów
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Raciążek, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz
o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Raciążku,
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list,
skróty
nazw
komitetów,
dane
o
kandydatach
umieszczone
w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów
oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Raciążku obwodowej komisji
wyborczej,
sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Raciążku
składnie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
zakończenie kampanii wyborczej

-

przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
głosowanie

-

do 29 maja 2011 r.

-

do 4 czerwca 2011 r.

-

do 5 czerwca 2011 r.

-

do 9 czerwca 2011 r.
17 czerwca 2011 r.
o godz. 2400
18 czerwca 2011 r.
19 czerwca 2011 r.
godz. 800 - 2200

2
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wyborach uzupełniających do Rady Gminy
Raciążek
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Raciążek, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie
radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
Gminnej Komisji Wyborczej w Raciążku,
zawiadomienie Komisarza Wyborczego we Włocławku o utworzeniu komitetu
wyborczego oraz zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnego
zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku kandydatów na członków
Gminnej Komisji Wyborczej w Raciążku
powołanie przez Komisarza Wyborczego we Włocławku Gminnej Komisji
Wyborczej w Raciążku
zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Raciążku list kandydatów na radnego

Uwaga:
Zgodnie z art. 205 ust. 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 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień
ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
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UCHWAŁA Nr III/10/10
RADY GMINY WĄPIELSK
z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia stawek dziennych opłaty targowej oraz ustalenia inkasentów dla poboru opłaty targowej
i wynagrodzenia za pobór inkasa.
Na podst. art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U.
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 214,
poz. 1806, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r Nr 28, poz. 142, i poz. 146, Nr 106, poz. 675/
oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r o podatkach i opłatach lokalnych tj /Dz.U. Nr 95,
poz. 613 z 2010 roku/. Rada Gminy uchwala, co
następuje

Art. 2. od handlu nieprzetworzonymi produktami
rolnymi za plac o pow. 8 m² - 5 zł /w tym runo leśne
i kwiaty/.

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na
terenie gminy od handlu prowadzonego na
wyznaczonych placach targowych, które wynoszą:

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

Art. 1. od
handlu
wszelkimi
towarami
przemyslowymi i przetworzonymi produktami rolnymi
za plac o pow. 8 m² – 15 zł za 1 dzień.

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzesław Listkowski

§ 2. Wyznacza się inkasenta do poboru opłaty
targowej w m. Radziki Duże Panią Słomską Annę zam.
Radziki Duże i dla poboru opłaty targowej
w m. Wąpielsk Panią Marcinkowską Bożenę zam.
Wąpielsk.
§ 3. Zarządza się, że wysokość inkasa dla
inkasentów wymienionych w § 3 wynosi 30% dziennej
opłaty targowej wymienionej w § 1 od każdego poboru.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
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UCHWAŁA Nr III/7/10
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo 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
(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. 1578, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, Nr 219,
poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685,
Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226,

poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) oraz art. 211, art. 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, Nr 257,
poz. 1726) uchwala się, co nastepuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13.015.663 zł,
z tego:
1) bieżące w wysokości 8.352.770 zł;
2) majątkowe w wysokości 4.662.893 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14.083.077 zł,
z tego:
1) bieżące w wysokości 6.846.637 zł;
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2) majątkowe w wysokości 7.236.440 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2, w tym: zadania inwestycyjne
przedstawia załącznik Nr 3.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną
w wysokości 14.000 zł oraz celową na kwotę 16.000 zł
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego.
1) z zaciąganych pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu
w kwocie - 244.945 zł.
§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1.067.414 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
1) z zaciąganych pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu
w kwocie - 244.945 zł;
2) z zaciąganych kredytów w kwocie - 747.000 zł;
3) wolnymi środkami - 75.469 zł.
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych
przychodów budżetu na kwotę 2.023.167 zł i łączną
kwotę planowanych rozchodów budżetu na kwotę
955.753 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.
§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 1.067.414 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów - w kwocie 955.753 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- w kwocie 355.653 zł.
§ 7. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji
udzielonych w roku budżetowym w kwocie 30.000 zł
oraz ustala się łączną kwotę wydatków przypadających
do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie
z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Gminę w kwocie 14.343 zł.
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 29.400 zł z tytułu
wydawania
zezwoleń
na
sprzedaż
napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29.400 zł na
realizacje zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 169.700 zł
do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot
dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na
podstawie porozumień:
1) dotację dla jednostek sektora finansów publicznych
po stronie: dochodów - 366.997 zł, wydatków 4.291 zł, przedstawia załącznik Nr 7;
714
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2) dotację podmiotową dla instytucji
57.000 zł, przedstawia załącznik Nr 8.

kultury

-

§ 11. Określa się plan dotacji celowych i wydatków
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami na kwotę
1.319.050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10. Ustala
się plan dochodów Skarbu Państwa na kwotę 5.000 zł.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku
deficytu - w kwocie 1.000.000 zł,
b) sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 1.067.414 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie
955.753 zł,
d) wyprzedzające
finansowanie
działań
finansowych
ze
środków
pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie
355.655 zł,
e) na finansowanie wydatków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne i zakupy w ramach WPF w kwocie 7.236.440 zł;
2) do dokonywania zmian w planie wydatków,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działaniami;
3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej
kwoty 30.000 zł;
4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji
do łącznej kwoty 30.000 zł;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Gazda
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UCHWAŁA Nr V/31/2011
RADY MIEJSKIEJ w KCYNI
z dnia 27 stycznia 2011 r.
o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Kcynia.
lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Kcyni.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 18 a, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co
następuje:

§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Kcyni.

uchwały

powierza

się

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

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XIV/165/2007 Rady
Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów na obszarze
Gminy Kcynia (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego
z 2007 r. Nr 145, poz. 2480) w ten sposób, że § 3
uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest
w punkcie kasowym Urzędu Miejskiego w Kcyni

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Gabriela Repczyńska
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UCHWAŁA NR VI/06/11
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 26 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust.6, art. 72 ust. 1 w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17,
poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158
poz. 1103, Nr 102 poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191
poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1,
Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800,
Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706), art. 18 ust. 2
pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157,
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 12 pkt. 11
w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162,

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVII/19/09 Rady Miasta
Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie :
,,6) wysokość nagród dla nauczycieli za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze
w
brzmieniu
określonym w załączniku Nr 6 do niniejszej
uchwały, z tym, że warunki wypłacania nagród
określa uchwała Nr XXXIV/287/09 Rady Miasta
Włocławek z dnia 21 września 2009 roku w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”;
2) uchyla się punkt 7).
§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Włocławek.

powierza

się

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.
Przewodniczący
Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski
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UCHWAŁA Nr IV/10/11
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, oraz
lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142,
poz. 1591 – tekst jednolity; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 roku Dz.U. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230,) oraz art. 121 ust. 4,
5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 roku
Dz.U. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152,
poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475,
Nr 238, poz. 1578) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222,
235-237, 242, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240;
z 2010 roku Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835,
Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578,
Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę
8.935.390 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
1) Dochody bieżące w kwocie 8.581.182 zł
2) Dochody majątkowe w kwocie 354.208 zł
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na kwotę
2.051.150 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę
370.100 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie 47.275 zł
i wydatki na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w wysokości 47.275 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę
11.473.359 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
1) Wydatki bieżące w kwocie 8.297.800 zł w tym :
a) dotacje z budżetu kwota 174.990 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 5
b) wydatki na obsługę długu kwota 85.018 zł
2) Wydatki majątkowe w kwocie 3.175.559 zł,
3) Określa się limity wydatków na zadania
inwestycyjne realizowane w 2011 roku, zgodnie
z załącznikiem Nr 6.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 73.340 zł
2) celową w kwocie 22.300 zł na realizację zadania
własnego w zakresie zarządzania kryzysowego
§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie
2.537.969 zł, który planuje się pokryć przychodami
z tytułu kredytów i pożyczek.
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych
przychodów 2.602.969 zł i łączną kwotę planowanych
rozchodów 65.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek zaciąganych na :
1) spłatę
wcześniej
zaciągniętych
zobowiązań
w kwocie 65.000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 2.537.969 zł
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
do wysokości 1.279.729 zł
4) sfinansowanie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości
1.500.000zł.
§ 7.1)
Upoważnia się Wójta Gminy do
dokonywania przeniesień w planie wydatków między
rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych
działów klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków
bieżących w tym także uposażenia i wynagrodzenia.
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2) Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych
środków budżetowych na rachunkach w innych
bankach.
3) Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów
i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości
1.500.000zł.
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do
wysokości 2.537.969 zł
c) wyprzedzające
finansowanie
działań
finansowych
ze
środków
pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej do wysokości
1.279.729zł
d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
w kwocie 65.000 zł
e) przekazywania
uprawnień
kierownikom
jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
4) Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty
upływa w następnym roku.

Poz. 729,730

b) na finansowanie wydatków na zadania
inwestycyjne realizowane w 2011 roku,
określone w załączniku Nr 6
c) na finansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków z budżetu Unii
Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie
Europejskiego
Porozumienia
o Wolnym Handlu(EFTA) a także innych
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
nie podlegających zwrotowi.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 roku
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
oraz
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Bytoniu.
Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak
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UCHWAŁA Nr IV/22/2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2011
Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. c oraz lit. d
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), oraz
art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235,
art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. 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, Nr 257,
poz. 1726). Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1.1. Dochody
budżetu
w
wysokości
70.626.727,60 zł, w tym:
a) dochody bieżące w wysokości – 50.271.418,60 zł,

b) dochody
majątkowe
w
wysokości
20.355.309,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

–

§ 2.1. Wydatki
budżetu
w
wysokości
70.626.727,60 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 47.279.874,60 zł,
b) wydatki
majątkowe
w
wysokości
–
23.346.853,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 285.000,00 zł,
2) celową
w
wysokości
65.000,00
zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego
§ 4.1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.
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§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości
3.100.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.100.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem
nr 6.
2. Określa
się
plan
dochodów
budżetu
podlegających przekazaniu do budżetu państwa,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla
wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych: dochody 1.176.900,00 zł;
wydatki 1.176.900,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty
w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową,
z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat
w kwocie 333.312,00 zł.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem
nr 9.
§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów - w kwocie 3.100.000 zł,
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w kwocie 11.778.308 zł,
§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów
wartościowych
do
wysokości
poszczególnych limitów zobowiązań, określonych
w § 10 Uchwały,
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących
łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień
wydatków między działami,
3) dokonywanie
zmian
w
planie
wydatków
majątkowych w ramach działu klasyfikacji
budżetowej,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.

Poz. 730

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Michał Mróz
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Załącznik nr 8
do uchwały nr IV/22/2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 stycznia 2011 r.
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UCHWAŁA Nr IV/10/2011
RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz
art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na
2011 rok w wysokości 14 176 558 zł z tego:
- dochody bieżące w kwocie 12 994 970 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 181 588 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1, 2.
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu
na 2011 rok w wysokości 17 638 099 zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 13 094 022 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 544 077 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4.
2. Określa się plan wydatków inwestycyjnych na
2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 461 541 zł
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie
1 495 674 zł,
b) kredytów w kwocie 1 965 867 zł.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych
przychodów 4 098 541 zł i łączną kwotę planowanych
rozchodów 637 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
160 770 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych 231 519 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 7, 8.
§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków z kar
i opłat za korzystanie ze środowiska i gospodarki
wodnej:
1) dochody w wysokości 4120 zł;
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2) wydatki w wysokości 4120 zł z przeznaczeniem na
ochronę terenów zielonych na terenie gminy.
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1) ogólną w wysokości – 60 000 zł;
2) celową w wysokości – 30 000 zł, z przeznaczeniem
na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 30 000 zł.

§ 7. Nie planuje się na 2011 rok wydatków z tytułu
umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu
realizacji zadań zleconych gminie w wysokości
4 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu
zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych w kwocie 4 261 541 zł, w tym
na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu JST w kwocie 800 000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST
w kwocie 3 461 541 zł.

§ 14. Ustala
się
szczegółowość
informacji
o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 r. w takim
zakresie, jak szczegółowość niniejszej uchwały
budżetowej.
§ 15. Ustala
się
szczegółowość
informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej za I półrocze 2011 r.
w szczegółowości odpowiadającej planowi przyjętemu
przez Kierownika tej jednostki z wyodrębnieniem stanu
należności i zobowiązań, w tym zobowiązań
wymagalnych.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji
udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2011
w wysokości 50 000 zł, z tego poręczenia do kwoty
50 000 zł.
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
a) pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości
800 000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do
wysokości 3 461 541 zł;
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż
w art. 257 ustawy o finansach publicznych:
a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub
zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między
zadaniami w obrębie działu,
b) dokonywania zmian w planie wydatków
bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia
i wynagrodzenia;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Bejger
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,
Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
1)

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 49 000 zł z tytułu
wydawania
zezwoleń
na
sprzedaż
napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49 000 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:
719
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UCHWAŁA Nr IV/13/2011
RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Świedziebnia.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151,
poz. 1014) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Gmina Świedziebnia wspiera sport tworząc
warunki sprzyjające jego rozwojowi.

2. Celem publicznym, jaki Gmina Świedziebnia
zamierza
osiągnąć
wspierając
sport
jest
w szczególności:
1) poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie
wyższych wyników sportowych przez członków
klubów sportowych;

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 94

– 5603 –

2) poprawa kondycji fizycznej poprzez zwiększenie
dostępności mieszkańcom Gminy Świedziebnia do
działalności sportowej prowadzonej przez kluby
sportowe.
3. Realizacja celu publicznego, o którym mowa
w ust. 2 następuje poprzez:
1) tworzenie warunków do funkcjonowania klubów
sportowych z zakresu różnych dziedzin sportu;
2) wspieranie działań na rzecz poprawy kondycji
fizycznej i zdrowia mieszkańców poprzez
uczestnictwo w aktywnym trybie życia;
3) promocję sportu i aktywnego stylu życia;
4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form
aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Gminy Świedziebnia;
5) troskę o bazę i urządzenia sportowe.
§ 2.1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 może być
udzielone w formie dotacji celowych, które mogą być
przeznaczone na prowadzenie statutowej działalności
sportowej na zasadach określonych w odrębnej uchwale
Rady Gminy z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku
z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
2. Wysokość
środków
finansowych
przeznaczonych na wsparcie rozwoju sportu przez
Gminę Świedziebnia określa się w uchwale budżetowej.
§ 3. Wsparcie
zadania
własnego
Gminy
Świedziebnia z zakresu sportu ze środków publicznych
jest wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu
sportowego i osiągnięć klubu sportowego, który
uczestniczy we współzawodnictwie sportowym.
§ 4. Warunkiem finansowania zadania z zakresu
sportu jest:
1) złożenie przez organizatora sportu wniosku na
udzielenie wsparcia w trybie określonym w § 5
niniejszej uchwały;
2) wskazanie we wniosku o udzielenie dotacji realizacji
celu publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 2;
3) prowadzenie działalności na terenie Gminy
Świedziebnia.
§ 5.1. Udzielenie dotacji celowej, odbywa się
w drodze otwartego konkursu ofert, który ogłasza Wójt
Gminy Świedziebnia.
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 oraz w siedzibie
Urzędu Gminy Świedziebnia.
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§ 6.1. Oferty złożone w konkursie opiniuje Komisja
Konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
2. Przy opiniowaniu ofert uwzględnia się
w szczególności:
1) zgodność oferty z celem publicznym, określonym
w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;
2) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;
3) kalkulację kosztów realizowanego zadania;
4) jakość realizowanego zadania i kwalifikacje osób je
realizujących;
5) udział środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania;
6) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi
w okresach poprzednich.
3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert
dokonuje Wójt Gminy, po zapoznaniu się z opinią
Komisji Konkursowej.
§ 7. Wyniki konkursu ofert zamieszczane
w miejscach, o których mowa w § 5 ust. 3.

są

§ 8. Z oferentem, któremu przyznano dotację
sporządza się na czas realizacji zadania umowę
w formie pisemnej.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Bejger
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UCHWAŁA Nr IV/14/2011
RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy
Świedziebnia, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz
art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Uchwała
określa
tryb
postępowania
o udzielenie dotacji, sposób rozliczania dotacji oraz
sposób wykonywania kontroli zleconego zadania.
2. Określone w uchwale zasady i tryb postępowania
mają zastosowanie do dotacji udzielonych z budżetu
Gminy Świedziebnia podmiotom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu
osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane
z realizacją zadań gminy, inne niż określone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536).
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę
Świedziebnia;
2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy
Świedziebnia;
3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy
Świedziebnia;
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5) podmiocie lub oferencie – należy przez to rozumieć
podmiot niezaliczany do sektora finansów
publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia
zysku, ubiegający się o udzielenie dotacji,
określonej w § 1 ust. 2;
6) ofercie – należy przez to rozumieć ofertę na
realizację publicznego związanego z realizacją
zadań gminy;
7) podmiocie dotowanym – należy przez to rozumieć
podmiot określony w pkt 5, któremu powierzono
realizację zadania publicznego;
8) zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć
zadania własne gminy.
§ 3. Cele publiczne, na które mogą być udzielone
dotacje będą określane w drodze odrębnych uchwał,
natomiast wysokość środków przeznaczonych na ich
realizację określa uchwała budżetowa gminy.
§ 4. Realizacja celów publicznych określonych
w uchwale odbywa się poprzez ich zlecenie przez gminę
w drodze wyboru ofert.

§ 5. Zlecanie realizacji zadań publicznych może
być dokonywane w formach:
1) powierzenia
wykonywania
zadań
wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie jego
realizacji;
2) wsparcia wykonywania zadania wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
§ 6.1. Informację o wszczęciu postępowania na
zlecenie realizacji zadania publicznego Wójt podaje do
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu oraz opublikowanie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu.
2. Informacja, o której mowa w ust.1 określa:
1) rodzaj i nazwę zadania publicznego;
2) cel publiczny zadania;
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na
realizację zadania;
4) termin i warunki realizacji zadania;
5) kategorie wydatków;
6) warunki, jakie powinien spełniać podmiot
ubiegający się o zlecenie realizacji zadania;
7) miejsce i termin składania ofert.
§ 7. Podmiot ubiegający się o realizację zadania
publicznego związanego z realizacją zadań gminy,
składa w Urzędzie ofertę według wzoru określonego
w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 8.1. Wyboru ofert dokonuje komisja powołana
przez Wójta.
2. Po upływie terminu do składania ofert komisja
dokonuje wstępnej oceny złożonych ofert pod
względem ich kompletności i formalnej zgodności
z wymogami określonymi na podstawie niniejszej
uchwały.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad złożonej oferty komisja
wzywa oferenta do ich usunięcia w terminie 7 dni, pod
rygorem odrzucenia oferty.
4. Oferty złożone po terminie wyznaczonym na ich
składanie zwraca się oferentom bez rozpoznania.
§ 9. Dokonując wyboru ofert komisja bierze pod
uwagę w szczególności:
1) kryteria formalne:
a) sprawdzenie, czy oferent posiada uprawnienia do
składania ofert,
b) sprawdzenie kompletności złożonej oferty;
2) kryteria merytoryczne:
a) zgodność
celów
statutowych
oferenta
z realizowanym zadaniem,
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b) gwarancję realizacji celu publicznego zawartego
w ogłoszeniu o naborze ofert,
c) oszczędność i racjonalizację kosztów realizacji
zadania,
d) wysokość wkładu własnego w realizację zadania,
e) doświadczenie, zasoby kadrowe i organizacyjne
oferenta,
f) efekty, jakie zamierza osiągnąć oferent
realizujący zadanie.

Poz. 733,734

z zawartej umowy, z zastrzeżeniem iż termin ten nie
może być dłuższy od terminów wynikających z ustawy.
§ 14. Do zasad i trybu zwrotu dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem albo pobranej nienależnie
lub w nadmiernej wysokości ma zastosowanie art. 252
ustawy.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 10. Informację o wyborze ofert Wójt podaje do
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu oraz opublikowanie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu.

§ 16. Traci moc uchwała Nr XXVIII/115/2009 Rady
Gminy Świedziebnia z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie
z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych na realizację innych
zadań publicznych niż określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego
zadania.

§ 11.1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji
następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej
z podmiotem dotowanym.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 winna spełniać
wymagania określone w art. 221 ust. 3 ustawy.
§ 12.1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do
prowadzenia
dokumentacji
umożliwiającej
przeprowadzenie kontroli wykonywanego zadania
zleconego pod względem rzeczowym i finansowym.
2. W trakcie realizacji umowy oraz po jej
zakończeniu osoby upoważnione przez Wójta mogą
przeprowadzić kontrolę wykonywania zleconego
zadania oraz sposobu wykorzystania dotacji.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 może polegać
na:
1) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji
dotowanego zadania (kontrola merytoryczna);
2) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją
dotowanego zadania, w szczególności oryginałów
dokumentów
finansowych
znajdujących
się
w siedzibie podmiotu dotowanego (kontrola
finansowo-rachunkowa).

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Bejger
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152,
poz. 1020.
1)

§ 13. Podmiot dotowany jest zobowiązany złożyć
rozliczenie z udzielonej dotacji zgodnie z wzorem
określonym w załączniku nr 2 do uchwały, w terminie
15 dni po zakończeniu realizacji zadania wynikającego
721
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UCHWAŁA Nr V/25/2011
RADY MIEJSKIEJ w KAMIENIU KRAJEŃSKIM
z dnia 23 lutego 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Kamień
Krajeński.
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857 i Nr 151
poz. 1014) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr III/11/2010 Rady
Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia
2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu

finansowania sportu przez Gminę Kamień Krajeński
w rozdziale 3 § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„W drodze zarządzenia, Burmistrz powołuje komisję
konkursową. "
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Poz. 734,735

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Warylak
722

734

735
735

UCHWAŁA Nr IV/1/2011
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2011.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,
239, 242, 258, 264 ust. 3 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,
Nr 257, poz. 1726) Rada Powiatu uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na
2011 rok w wysokości 23.241.217 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 20.112.863 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 3.128.354 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu
na 2011 rok w wysokości 25.421.058 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 17.858.405 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.562.653 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Określa się:
1) Zadania inwestycyjne w 2011 roku na kwotę
7.562.653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w wysokości 4.201.225 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.179.841 zł,
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) zaciąganych kredytów w kwocie 2.179.841 zł.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych
przychodów 3.047.741 zł i łączną kwotę planowanych
rozchodów 867.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.1. Ustala się dochody i wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na
kwotę 685.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dochody i wydatki związane
z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego na kwotę 3.691.864 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1.163.035 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych 170.569 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na
kwotę 151.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków
związanych z ochroną środowiska:
1) dochody w wysokości 220.000 zł;
2) wydatki w wysokości 220.000 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 9. W roku 2011 nie planuje się umów z zakresu
partnerstwa publiczno-prywatnego.
§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 92.000 zł;
2) celową w wysokości – 48.000 zł;
z przeznaczeniem na :
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 48.000 zł.
§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu
zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
4.047.741 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 2.179.841 zł;
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3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
867.900 zł.

Poz. 735,736

§ 13. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do
przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze w terminie 60 dni po
upływie okresu sprawozdawczego oraz rocznego
sprawozdania z wykonania budżetu.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości
1.000.000 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do
wysokości 2.179.841 zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do
wysokości 867.900 zł;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na
przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
w
zakresie
wydatków
bieżących
łącznie
z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.
Przewodniczący Rady
Jerzy Wołoszyn
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UCHWAŁA Nr IV/6/2011
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grudziądzkiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 w związku z art. 9 ust. 4
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r.
Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92,
poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Powiatu,
uchwala co następuje:
§ 1. W § 8 w ust. 4 Statutu Powiatu Grudziądzkiego
stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/14/98 Rady
Powiatu Grudziądzkiego z dnia 22 grudnia 1998 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 1999 r. Nr 14, poz. 70, Nr 15,
poz. 78, z 2000 r. Nr 13, poz. 76, z 2002 r. Nr 19,
poz. 391, Nr 47, poz. 897, Nr 68, poz. 1445, z 2003 r.
Nr 19, poz. 373, z 2004 r. Nr 38, poz. 579, z 2007 r.
Nr 85, poz. 1348, z 2009 r. Nr 73, poz. 1356,
z 2010 r. Nr 140, poz. 1769) liczbę „15” zastępuje się
liczbą „17”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Wołoszyn
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Poz. 737

737
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UCHWAŁA Nr VI/125/2011
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
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 ze zmianami z 2002 Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 ze zmianami Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz.865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199,
poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz.1505;
z 2009 Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz.106, Nr 79,
poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664;
z 2010 Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76,
poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019,
Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498) oraz art. 221
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze
zmianami z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
I. Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji
celowej.
§ 1.1. Z budżetu Gminy Nakło n. Not. mogą być
udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
określonych w art.403 ustawy Prawo ochrony
środowiska, realizowanych na terenie gminy Nakło
n. Not.
2. Dotacje celowe będą udzielone na inwestycje,
które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu
środowiska
i
zmniejszenie
uciążliwości
dla
mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia
środowiska.
3. Dotacja celowa może być udzielona:
1) podmiotom niezliczonym do sektora finansów
publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom.
2) jednostkom sektora finansów publicznych będących
gminnymi osobami prawnymi.
4. W przypadku ubiegania się o dotację określoną
niniejszą uchwałą przez podmiot prowadzący

działalność gospodarczą, kwota dotacji będzie stanowiła
pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 1998/2006, w związku z tym podmiot
taki zobowiązany jest do przedstawienia:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczeń o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
2) informacji wskazanych w rozporządzeniu Rady
Ministrów 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).
§ 2. Łączną kwotę dotacji celowych w danym roku
budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.
II. Rozpatrywanie wniosków.
§ 3.1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji
celowej na zadania określone w §1 ust.1 składają
pisemne wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy.
2. Podmiot ubiegający się o dotację celową jest
zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania
się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do
określonego w niej trybu, terminów i zasad.
3. Wnioski o dotację celową rozpatrywane będą wg
kolejności daty wpływu do Urzędu Miasta i Gminy
w Nakle n. Not..
4. Realizacja wniosków uzależniona będzie od
wysokości środków finansowych w budżecie Gminy
Nakło n. Not. na zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym
III. Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji
celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej i kontrola
wykonania zadania.
§ 4.1. Udzielenie dotacji celowej następuje na
podstawie umowy określającej i zawierającej
w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja
została przyznana i termin jego wykonania;
2) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi
wykonującemu zadanie i tryb płatności;
3) tryb kontroli wykonania zadania;
4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji
celowej.
§ 5. Podstawą
rozliczenia
dotacji
będą
udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki).
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W celu rozliczenia inwestycji Gmina Nakło n. Not.
zastrzega sobie prawo dokonania kontroli faktycznego
wykonania zadania.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
tracą moc: Uchwała Nr VI/44/2007 Rady Miejskiej
w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2007 roku oraz
Uchwała Nr XXII/193/2008 Rady Miejskiej w Nakle
nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie
zasad wydatkowania środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gminy
Nakło n. Not.

§ 6. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło n. Not. składa
Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z udzielonych
dotacji celowych.
§ 7. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło n. Not.

Poz. 737,738

się
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak

§ 8.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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UCHWAŁA Nr V/32/11
RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuchola
Na podstawie art. 3 ust.1, art.18 ust.2, pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.: z 2002 r.
Dz.U. Nr 23 poz.. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U.
Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271 i Dz.U.
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. 80, poz. 717 i Dz.U.
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055
i Dz.U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz.U. Nr 172,
poz. 1441 i Dz.U. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz.U.
Nr 17, poz. 128 i Dz.U. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Dz.U. Nr 48, poz. 327, Dz.U. Nr 138, poz. 974 i Dz.U.
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz.1111,
Dz.U. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz.U. Nr 52,
poz. 420 i Dz.U. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz.U.
Nr 28, poz. 142 i poz.146, Dz.U. Nr 40, poz. 230
i Dz.U. Nr 106, poz. 675), Rada Miejska uchwala, co
następuje
§ 1. W statucie Gminy Tuchola (Dz.Urz.Woj.
Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 14, poz. 176)
dokonać następujących zmian:
1) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustawowy skład Rady wynosi 21 radnych.”
2) w § 16 ust.1 pkt 5 po wyrazie „Rolnictwa” postawić
przecinek i dopisać wyraz „Leśnictwa”;
3) w § 20 ust. 1 po wyrazie „jest” dopisać wyraz
„zwyczajowo”;
4) w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.Każdorazowo na sesję zapraszani są Burmistrz,
Z-ca Burmistrza, Sekretarz, radca prawny
i Skarbnik”;
5) w § 35 ust. 3 wykreślić wyrazy „prowadzenie listy
mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków”;
726

738

6) w § 37 w zdaniu pierwszym wyraz „obejmuje”
zastąpić wyrazem „powinien obejmować” oraz
wykreślić pkt 2, a pozostałym punktom od 3 do 7
nadać odpowiednio numerację od 2 do 6;
7) w § 37 pkt 3 wykreślić wyrazy „lub zajęcie
stanowiska”;
8) w § 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.Sesja jest nagrywana. Nagranie przechowuje się
do czasu przyjęcia protokołu przez Radę.”;
9) w § 52 ust. 1 wykreślić słowa „taśmy
magnetofonowej z nagraniem” i zastąpić je słowami
„nagrania z”;
10) w § 53 ust. 3 wyrazy „doręcza tym” zastąpić
wyrazem „udostępnia”;
11) w § 56 ust. 1 wyraz „posiada” zastąpić wyrazem
„posiadają” i po tym wyrazie dopisać wyrazy
„Komisje Rady”;
12) w § 68 ust. 2 wykreślić wyrazy „a zarazem tej
połowie najbliższą” a przecinek zastąpić kropką;
13) wykreślić rozdział XI i § 126;
14) dotychczasowym rozdziałom od IX do XII nadać
odpowiednio kolejną numerację od VIII do X.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Paweł Cieślewicz
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