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Bydgoszcz, dnia 22 kwietnia 2011 r.
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nr III/11/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy
Rogowo na 2011 r.

5744

nr IV/18/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania działalności sportowej prowadzonej w formie klubu sportowego na
terenie gminy Śliwice

5745

nr IV/19/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad
korzystania ze świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu
stanowiącego wyposażenie świetlic

5747

nr V/33/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę
nr XXXIX/403/98 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie zasad
nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres
dłuższy niż trzy lata

5751

nr IV/29/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania

5751

nr IV/31/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

5752

nr IV/34/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji

5753

nr VI/24/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu w gminie Rojewo

5754

nr V/39/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie nadania
nazwy terenowi zieleni miejskiej, położonemu w Solcu Kujawskim przy ul. 29 Listopada

5758

771

–

nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie utworzenia
straży miejskiej

5758

772

–

nr V/23/2011 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej ustalenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania
na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych
napojów

5759
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nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla odbiorców gminy Gniewkowo

5759

nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do
niniejszej uchwały

5760

nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie nadania nazw
ulicom w mieście Koronowo

5761

nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie
określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji
celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony
środowisk.

5764

nr RGK.0007.57.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

5766

nr II/9/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez
zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych

5768

nr II/10/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany obwodu
Gimnazjum nr 2 w Osielsku

5769

780

–

nr II/14/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia nazw ulic

5770

781

–

nr II/15/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia nazw ulic

5770

POROZUMIENIA
782

783
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aneks nr 1/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 1 marca 2011 r. pomiędzy powiatem
brodnickim a powiatem kartuskim, w sprawie współfinansowania teoretycznego
dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klasy
wielozawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego –
Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawartego w dniu
28 października 2009 r.

5771

nr 20/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 11 marca 2011 r. pomiędzy powiatem
brodnickim a powiatem białobrzeskim, w sprawie finansowania teoretycznego
dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas
wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy

5771

aneks nr 1/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 15 marca 2011 r. pomiędzy powiatem
brodnickim a miastem Bydgoszcz, w sprawie współfinansowania teoretycznego
dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klasy
wielozawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawartego w dniu
30 listopada 2010 r.

5772
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nr 8/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 16 marca 2011 r. pomiędzy powiatem
brodnickim a powiatem chełmińskim, w sprawie współfinansowania teoretycznego
dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas
wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy

5772

nr 14/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2011 r. pomiędzy powiatem
brodnickim a powiatem tucholskim, w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania
zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych
w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy

5773

nr 17/2011 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2011 r. pomiędzy powiatem
brodnickim a powiatem inowrocławskim, w sprawie finansowania teoretycznego
dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas
wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy

5774

INFORMACJE
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zarządzenie nr 5.2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baruchowo za 2010 r.

5775

zarządzenie nr 10/11 Wójta Gminy Dragacz z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

5775

zarządzenie nr 29/2011 Wójta Gminy Osięciny z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Osięciny za 2010 r.

5776

791

–

zarządzenie nr 10/2011 Wójta Gminy Książki z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

5777

792

–

zarządzenie nr 11/2011 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

5778
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UCHWAŁA Nr III/11/10
RADY GMINY ROGOWO
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie budżetu gminy Rogowo 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 samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn.
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. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu
na 2011 rok w wysokości 14.634.033 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 13.002.507 zł.
2) dochody majątkowe w kwocie 1.631.526 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do
uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują
w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 2.002.800 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu
na 2011 rok w wysokości 19.674.033 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 11.426.736 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 8.247.297 zł.
2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do
uchwały.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje
w szczególności:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 2.002.800 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
4. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych
realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz
wysokość
nakładów
inwestycyjnych,
zgodnie
z załącznikiem Nr 4.
5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych
z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie 5.040.000 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie
2.427.625 zł.
2) zaciąganych pożyczek w kwocie 2.612.375 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik
Nr 6.
§ 4.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
61.600 zł i wydatki na realizację zadań określonych

w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w wysokości 61.600 zł.
2. Ustala się środki pochodzące z opłaty
produktowej w kwocie 3.000 zł i wydatki związane
z działalnością na rzecz ochrony środowiska w kwocie
3.000 zł.
§ 5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 50.000 zł,
2) celową w wysokości 30.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z
zarządzania kryzysowego 30.000 zł

zakresu

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych w kwocie 3.612.375 zł, z tego
na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
2.612.375 zł w tym:
na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w kwocie 1.097.178 zł.
§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania
zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na inwestycje
realizowane przez gminę w roku budżetowym,
określone w załączniku Nr 4.
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości
poszczególnych limitów zobowiązań, określonych
w paragrafie 6 uchwały.
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na
przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym
na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu.
§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji
udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2011
w wysokości 300.000 zł, z tego:
1) gwarancji do kwoty 100.000 zł.
2) poręczeń do kwoty 200.000 zł.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Rogowo.
Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 14.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Długokęcki
762

763
763

UCHWAŁA Nr IV/18/11
RADY GMINY ŚLIWICE
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania działalności sportowej prowadzonej w formie klubu
sportowego na terenie gminy Śliwice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175,
poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz
art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U. Nr 127, poz. 857), Rada Gminy Śliwice
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się warunki i tryb finansowania przez
Gminę Śliwice działalności sportowej prowadzonej
w formie klubów sportowych z terenu Gminy Śliwice,
uczestniczących we współzawodnictwie sportowym
organizowanym lub prowadzonym w określonej
dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub
podmiot działający z jego upoważnienia.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do
dotacji udzielanych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz dotacji udzielanych
na podstawie innych odrębnych przepisów.
3. Współpraca Gminy z klubami sportowymi,
o której mowa w ust. 1, może mieć charakter finansowy
i pozafinansowy.
§ 2.1. Udzielając wsparcia finansowego klubom
sportowym Gmina zamierza osiągnąć następujące cele
publiczne:
1) propagowanie zdrowego stylu życia i budowanie
więzi wspólnoty lokalnej;
2) poprawę warunków uprawiania sportu przez
członków klubu;

3) zwiększenie dostępności sportu dla lokalnej
społeczności;
4) pozytywny wpływ na wychowanie młodzieży
i integrację społeczną, co niewątpliwie przełoży się
na bezpieczeństwo i porządek publiczny.
§ 3.1. Klub sportowy działający na obszarze Gminy
Śliwice, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może
otrzymać dotację celową na warunkach i w trybie
określonym w § 4.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 ma służyć
realizacji celów publicznych określonych w § 2 i może
być przeznaczona w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;
2) organizację i udział w zawodach w określonej
dyscyplinie sportu;
3) organizację
i
udział
w
zawodach
międzynarodowych;
4) reprezentowanie określonej dyscypliny sportu
w międzynarodowych organizacjach sportowych
oraz organizowaniu udziału w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym;
5) wydatki bieżące z tytułu udziału klubu lub
zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie
sportu;
6) wydatki bieżące z tytułu utrzymania urządzeń
sportowych służących uprawianiu sportu;
7) wydatki bieżące z tytułu zakupu sprzętu sportowego
lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego
służącego uprawianiu sportu.
3. Z dotacji nie mogą być finansowane:
1) zapłaty kar, mandatów i innych kar sanacyjnych
nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego
klubu;
2) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki,
kosztów obsługi zadłużenia;
3) koszty poniesione na realizację zadania przed
zawarciem umowy dotacji.
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§ 4.1. Wsparcie finansowe klubu sportowego może
być udzielone przez Wójta w oparciu o wniosek złożony
przez ten klub.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny być
złożone w terminie do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia wsparcia.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 winien
zawierać:
1) dane klubu ubiegającego się o wsparcie zadania,
w tym informacje o posiadanych zasobach
rzeczowych i kadrowych wskazujących możliwość
jego realizacji; zakres działalności klubu wynikający
ze statutu lub jego dokumentu rejestrowego;
2) zakres rzeczowy zadania (opis, charakterystyka
zadania, w tym osiągnięcia klubu w roku złożenia
wniosku o dotację);
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji
zadania, w tym podanie oczekiwanej wysokości
dotacji z budżetu Gminy wraz z jej przeznaczeniem
oraz wskazania innych źródeł finansowania zadania;
4) kserokopię licencji uprawniającej do udziału
w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego
polskiego związku sportowego lub podmiotu
działającego w jego imieniu.
4. Kwota udzielonego przez Gminę dofinansowania
na realizację zadań, o których mowa w §3 ust. 2, nie
może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.
5. Kwota dofinansowania, o którym mowa w ust. 1
może ulec zmniejszeniu w przypadku nie wykazania we
wniosku klubu, o którym mowa w §4 ust. 3 pkt 2
osiągnięć sportowych klubu.
6. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od
złożenia w określonym terminie dodatkowych
informacji lub dokumentów.
7. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad wniosku, Wójt wyznacza
termin i wzywa klub sportowy do ich usunięcia lub
uzupełnienia. Wniosek, którego wad nie usunięto lub
który nie został uzupełniony nie jest rozpatrywany.
8. Oceny wniosków, o których mowa w § 4 ust. 1
dokonuje Komisja powołana przez Wójta, zwracając
szczególną uwagę na:
1) oddziaływanie zadania na sferę organizacyjną sportu
lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na
właściwym poziomie;
2) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do
zakresu rzeczowego i celu zadania;
3) osiągnięcia sportowe klubu i jego zawodników oraz
możliwość realizacji zadania w roku następnym
przez składającego wniosek;
4) wykonanie zadań w okresie poprzednim w zakresie
rzetelności i terminowości ich realizacji oraz
rozliczenie otrzymanych na ten cel środków.
9. Komisja, o której mowa w ust. 8, przekazuje
Wójtowi opinię na temat ocenionych wniosków.
§ 5.1. Po podjęciu uchwały budżetowej na dany rok
Wójt Gminy Śliwice opublikuje w sposób zwyczajowo
przyjęty, zadania i wysokość dotacji przyznanej
z budżetu Gminy klubom sportowym.
2. Wójt zawiadamia zainteresowane podmioty
o wynikach przeprowadzonego postępowania, tj.

Poz. 763

o zadaniach i wysokości dotacji na ich realizację,
ustalonych w budżecie.
§ 6.1. Dotacja będzie przekazywana po podpisaniu
umowy na rachunek bankowy wnioskodawcy wskazany
w umowie.
2. Termin przekazywania dotacji określa umowa.
3. Dopuszcza się przekazywanie dotacji w ratach,
w zależności od rodzaju i specyfiki realizowanego
zadania.
§ 7.1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu
finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu.
2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest
do przedłożenia sprawozdania półrocznego i rocznego
z realizacji zadania w terminie do 15 dnia miesiąca
następującego po zakończeniu półrocza i roku
a w przypadku zadań jednostkowych w terminie do
15 dni po zakończeniu realizacji zadania.
3. W przypadku wykorzystania na realizację
zadania tylko części przekazanej dotacji, nie
wykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w ciągu
15 dni od określonego w umowie dotacji dnia
zakończenia realizacji zadania.
4. Podmiot otrzymujący dotację nie może
wykorzystać środków przeznaczonych na realizację
zadania na cele inne niż określone w umowie.
§ 8.1. Wójt dokonuje kontroli wydatkowania
dotacji na realizację zadania.
2. Czynności
kontrolnych
dokonują
osoby
upoważnione przez Wójta.
3. Zakres kontroli obejmuje:
1) udokumentowanie zrealizowanego zadania;
2) przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanej
z budżetu Gminy.
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
w wykorzystaniu dotacji Wójt kieruje do klubu
sportowego stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając
termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
6. W przypadku, gdy wykonawca zadania nie
usunie stwierdzonych nieprawidłowości i nie
doprowadzi do ich usunięcia w wyznaczonym terminie,
umowa może być rozwiązana ze skutkiem
natychmiastowym, a środki finansowe na realizację
zadania wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
podlegają zwrotowi do budżetu Gminy, w terminie
ustalonym przez Wójta zgodnie z odrębnymi
przepisami.
§ 9. Gmina może udzielać klubom pomocy także
w postaci wsparcia pozafinansowego poprzez:
1) organizowanie otwartych spotkań pomiędzy klubami
i przedstawicielami Gminy;
2) koordynowanie działań, wspólne organizowanie
konferencji, czy współpracę przy świadczeniu
konkretnych usług na rzecz lokalnej społeczności;
3) doradztwo i udzielanie przez Gminę pomocy
merytorycznej klubom (np. w przygotowaniu
projektów i pisaniu wniosków);
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4) bieżącą wymianę informacji pomiędzy Gminą
a klubami;
5) pomoc w nawiązaniu współpracy międzynarodowej;
6) promowanie przez Gminę działalności klubu
i pomoc w tworzeniu jej dobrego wizerunku;
7) pomoc dla klubów w poszukiwaniu środków
finansowych z innych źródeł, zwłaszcza pomoc
w
pozyskiwaniu
przez
kluby
partnerów
zagranicznych
i
środków
z
funduszy
międzynarodowych.
§ 10. Wykonanie
Gminy Śliwice.

uchwały

powierzyć

Poz. 763,764

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i z tym dniem
traci moc Uchwała Nr XIV/112/08 Rady Gminy
Śliwice, z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie
określenia warunków i trybu wspierania, rozwoju sportu
kwalifikowanego (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 62,
poz. 1014).
Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Zieliński

Wójtowi
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UCHWAŁA Nr IV/19/11
RADY GMINY ŚLIWICE
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu
stanowiącego wyposażenie świetlic.
Na podstawie art. 40, ust. 2 pkt 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. 4
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43
z późn. zm.) Rada Gminy Śliwice uchwala, co
następuje:
§ 1.1. Działalność świetlic wiejskich ma na celu
integrację
środowiska
lokalnego,
wspieranie
aktywności
mieszkańców
oraz
prowadzenie
działalności kulturalno – oświatowej.
2. Celem działania świetlic wiejskich jest:
1) organizacja zebrań wiejskich;
2) prowadzenie statutowej działalności sołectwa oraz
realizacja uchwał zebrania wiejskiego;
3) organizacja spotkań sołtysa i rady sołeckiej
z
mieszkańcami
sołectwa
i
władzami
samorządowymi;
4) organizacja
spotkań
lokalnych
organizacji
działających na terenie sołectwa np. kół gospodyń
wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, klubów
sportowych, stowarzyszeń;
5) działalność integracyjna, kulturalna, edukacyjna,
opiekuńcza i sportowa;
6) promocja sołectwa i gminy.
§ 2.1. Nieodpłatnie udostępnia się świetlice
wiejskie zwane dalej „świetlicami” stanowiące mienie
Gminy Śliwice na:
1) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami,
organizowane przez Wójta Gminy, Radę Gminy,
Sołtysa i Rady Sołeckie – będące wynikiem
statutowej działalności tych organów;
2) zebrania:
Ochotniczych
Straży
Pożarnych,
Zespołów Sportowych oraz zebrania i spotkania
stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich –
działających na terenie gminy Śliwice;

3) imprezy i zabawy, organizowane dla dzieci
w wieku przedszkolnym, uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum z terenu gminy
organizowane przez Urząd Gmin, Gminny Ośrodek
Kultury, Sołtysa i Radę Sołecką, Koła Gospodyń
Wiejskich i stowarzyszenia działające na terenie
sołectwa;
4) nieodpłatne kursy i szkolenia organizowane dla
mieszkańców gminy Śliwice;
5) spotkania i zabawy dla mieszkańców organizowane
przez Urząd Gmin, Gminny Ośrodek Kultury,
Sołtysa i Radę Sołecką, Koła Gospodyń Wiejskich
i stowarzyszenia działające na terenie sołectwa.
2. Koszty
eksploatacyjne
wynikające
z wykorzystywania obiektów do celów, o których
mowa w ust. 1 pokrywane są z budżetu gminy.
§ 3. Korzystanie
ze
świetlic
wraz
z pomieszczeniami przynależnymi oraz ze sprzętu
stanowiącego wyposażenie tych świetlic jest
z zastrzeżeniem § 2 odpłatne.
§ 4. Wysokość opłat za korzystanie ze świetlic
wiejskich ustala Wójt Gminy Śliwice w drodze
zarządzenia.
§ 5.1. Korzystanie ze świetlic lub wyposażenia
odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę
pełnoletnią (powyżej 18 lat) u Sołtysa lub
wyznaczonego przez niego opiekuna świetlicy.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 6.1. Za stan techniczny świetlicy i wyposażenia
odpowiedzialny jest sołtys.
2. Kluczami od świetlicy dysponuje sołtys lub
wyznaczony przez niego opiekun świetlicy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 98

3. Wszelkie awarie i uszkodzenia obiektu lub
wyposażenia sołtys zobowiązany jest zgłaszać
każdorazowo do Urzędu Gminy.
4. Po okazaniu dowodu wpłaty za korzystanie ze
świetlicy, sołtys ustala okres przekazania świetlicy nie
dłuższy niż 2 dni przed imprezą i 2 dni po imprezie.
§ 7. Przekazanie
świetlicy
lub
sprzętu
stanowiącego wyposażenie świetlicy odbywa się na
podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego
stanowiącego załączniki nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8.1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ze świetlic można
korzystać do godziny 22.00.
2. Korzystanie ze świetlicy może odbywać się za
wiedzą sołtysa lub opiekuna świetlicy po godzinie
22.00, z tym że w budynkach zamieszkałych
wymagane
jest
dodatkowo
uzgodnienie
z mieszkańcami budynku.
§ 9. Podczas korzystania ze świetlic należy:
1) przestrzegać zasad porządku publicznego;
2) przestrzegać przepisów p. poż.;
3) użytkować obiekt oraz jego wyposażenie zgodnie
z przeznaczeniem;
4) dbać o przekazane mienie;
5) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny
w korzystaniu z pomieszczeń i sprzętu.
§ 10. Podczas korzystania ze sprzętu stanowiącego
wyposażenie świetlic należy:
1) użytkować go zgodnie z jego przeznaczeniem;
2) dbać o przekazane mienie;
3) zapobiegać jego zniszczeniu podczas jego
użytkowania;
4) przechowywać i transportować w sposób
zapobiegający jego zniszczeniu.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Śliwice.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od
dnia
ogłoszenia
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Zieliński
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UCHWAŁA Nr V/33/11
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 28 lutego 2011 r.
zmieniająca uchwałę nr XXXIX/403/98 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie zasad
nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a” ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675) uchwala się, co następuje:

19 czerwca 1998 r., Nr XII/144/99 z dnia 20 września
1999 r., Nr XXVII/337/01 z dnia 3 kwietnia 2001 r.
i Nr VI/68/03 z dnia 11 czerwca 2003 r., wprowadza się
następującą zmianę:
1) w § 10 ust.2 skreśla się pkt 16.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Ciechocinka.

powierza

się

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

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/403/98 Rady Miejskiej
Ciechocinka z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie zasad
nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy
lata, zmienionej uchwałami Nr XLII/446/98 z dnia
765
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UCHWAŁA Nr IV/29/11
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759,
z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457,
z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337,
z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i nr 173
poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223
poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157
poz. 1241 oraz z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28
poz. 146 i Nr 106 poz. 675, z 2011 roku Nr 21 poz. 113)
oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust.15 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz.U. z 2005 roku Nr 180 poz. 1493,
z 2009 roku Nr 206 poz. 1589 oraz z 2010 roku Nr 28
poz. 146 i Nr 125 poz. 842) uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie
gminy Brzuze uchwala się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

oraz szczegółowe warunki
zwanego dalej „Zespołem”.

jego

funkcjonowania,

§ 2. Uchwala się następujący tryb i sposób
powoływania i odwoływania członków Zespołu:
1) W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele
podmiotów określonych w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2) Członków Zespołu powołuje odwołuje Wójt Gminy
Brzuze.
3) Odwołanie członka Zespołu następuje na
uzasadniony wniosek:
3.1) podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje;
3.2) przewodniczącego Zespołu lub innego członka
Zespołu.
4) Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością
powołania
nowego
członka
Zespołu
przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie
z procedurą powołania określoną w ust. 2
5) Zespół może tworzyć grupy robocze w celu
rozwiązywania
problemów
związanych
z
wystąpieniem
przemocy
w
rodzinie
w indywidualnych przypadkach.
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6) Członkowie
Zespołu
mogą
upoważnić
Przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup
roboczych, poza posiedzeniami Zespołu.
7) W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele
podmiotów określonych w art. 9a ust. 11 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
8) W skład grup roboczych mogą wchodzić członkowie
Zespołu.
9) Skład grupy roboczej ustalany jest przez
Przewodniczącego
Zespołu
w
uzgodnieniu
z członkami Zespołu.

4)

5)

6)
7)
8)

§ 3. Uchwala
się
następujące
warunki
funkcjonowania Zespołu:
1) Zespół działa na podstawie porozumień zawartych
pomiędzy
Wójtem
Gminy
Brzuze
a przedstawicielami podmiotów określonych
w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2) Przewodniczący Zespołu jest wybierany na
pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego
członków w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów.
3) Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje
i kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
3.1) ustala przedmiot, terminy i miejsca posiedzeń
Zespołu;
3.2) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej
inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu;
3.3) reprezentuje Zespół w stosunku do innych
organów i instytucji;

9)

Poz. 766,767

3.4) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub
na wniosek członków Zespołu.
W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu
zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek
Zespołu.
Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują
zadania w ramach obowiązków służbowych lub
zawodowych.
Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.
Organizację pracy oraz sporządzoną dokumentację
z prac Zespołu i grup roboczych reguluje regulamin
Pracy Zespołu opracowany przez Przewodniczącego
i członków Zespołu.
Obsługę
organizacyjno-techniczną
Zespołu
zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Brzuzem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brzuze.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Budziński
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UCHWAŁA Nr IV/31/2011
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania.
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 2002 r. Dz.U.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i 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 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 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r.
Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675,
z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 50 ust. 6 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219,
poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146,
Nr 40, poz. 229).) – Rada Gminy Brzuze uchwala co
następuje:

§ 1. Określa
się
szczegółowe
warunki
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania, o treści jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brzuze.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/101/96 Rady
Gminy z dnia 18 kwietnia 1996 roku, w sprawie usług
opiekuńczych realizowanych w ramach opieki
społecznej w Gminie Brzuze.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

w drodze decyzji administracyjnej ich zakres, okres,
miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności, którą
ponosi świadczeniobiorca.

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Budziński

§ 2. Nieodpłatne usługi opiekuńcze przysługują
świadczeniobiorcy, jeżeli dochód na osobę w rodzinie
zobowiązanej do ponoszenia odpłatności nie przekracza
kwoty ustawowego kryterium dochodowego.

załącznik
do uchwały nr IV/31/2011
Rady Gminy Brzuze
z dnia 18 marca 2011 r.

§ 3. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych na dany rok,
obliczony jako stosunek kosztów za rok poprzedni do
ilości przepracowanych godzin ustala się w wysokości
9 zł.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób
§ 1. Kierownik Gminnego
Społecznej przyznając usługi
% dochodu na osobę określonego w art.
8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
101 – 150
151 – 200
201 – 250
251 – 300
ponad 300

§ 4. Świadczeniobiorca ponosi odpłatność za usługi
opiekuńcze w części lub w całości, jeżeli dochód na
osobę w rodzinie osoby zobowiązanej przekracza kwotę
kryterium dochodowego, w wysokości określonej
w poniższej tabeli:

Ośrodka Pomocy
opiekuńcze ustala

Wysokość odpłatności ponoszonej przez osoby
samotnie gospodarujące liczona w % od kosztu
usług
10
20
30
60
100

§ 5. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności
za dany miesiąc wnoszą opłatę do dnia 10 następnego
miesiąca w Kasie Urzędu Gminy Brzuze lub na
rachunek Urzędu Gminy Brzuze.

Wysokość odpłatności ponoszonej przez
osoby w rodzinie liczona w % od kosztu
usług
20
30
40
60
100

1) z
przeprowadzonej
analizy
wydatków
osoby/rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze
potrzeby wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić
odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych
zasad,
2) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski
żywiołowej lub ekologicznej.

§ 6.1. Osoby wnoszące opłatę za usługi opiekuńcze
lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić,
na ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego,
częściowo
lub
całkowicie
od
tej
opłaty,
a w szczególności jeżeli:
767
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UCHWAŁA Nr IV/34/11
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Na podstawie art.7 ust.1pkt. 19 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 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 20007 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 oraz 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. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)
uchwala się co, następuje:
z

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
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Brzuze. Do zaproszenia załącza się porządek spotkania
oraz projekt aktu będącego przedmiotem konsultacji.
2) Spotkaniu przewodniczy Wójt lub osoba przez niego
upoważniona.
3) Ustalenia poczynione na spotkaniu, zostaną
odnotowane w protokole ze spotkania.
4) Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący
spotkania. Do protokołu dołącza się listę obecności.
5) Kopie protokołu przekazuje w ciągu 3 dni
podmiotom, które brały udział w spotkaniu.
6) Biorący udział w konsultacjach mogą wnieść na
piśmie uwagi do protokołu w ciągu 7 dni od daty
jego otrzymania.

wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności pożytku
publicznego zwanych dalej „organizacjami pożytku
publicznego”.
§ 2. Prawo udziału w konsultacjach mają
organizacje
pożytku
publicznego,
prowadzące
działalność statutową na terenie gminy Brzuze.
§ 3.1. Konsultacje zarządza Wójt Gminy Brzuze,
określając
1) przedmiot konsultacji,
2) formę konsultacji,
3) termin konsultacji,
4) miejsce konsultacji.
2) Informację o zarządzeniu konsultacji w formie
komunikatu oraz projekt aktu prawa miejscowego
będącego przedmiotem konsultacji, zamieszcza się
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod
adresem http://bip.brzuze.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Brzuze.

§ 6. W przypadku konsultacji, prowadzonych
w formie o której mowa w § 4, Wójt Gminy Brzuze
przesyła zainteresowanym organizacjom pożytku
publicznego projekt aktu prawa miejscowego,
wyznaczając termin złożenia opinii i uwag.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brzuze.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 4. Konsultacje mogą być przeprowadzone
w jednej z niżej wskazanych form:
1) spotkania,
2) wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do
projektów.

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Budziński

§ 5.1. Spotkanie na co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem, zwołuje pisemnie Wójt Gminy
768
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UCHWAŁA Nr VI/24/2011
RADY GMINY ROJEWO
z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Rojewo.
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. 127,
Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 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 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21,
poz. 113), art. 27 ust. 1 i 2 i art. 28 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2010 r.
Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) oraz art. 221
ust. 1 i 4 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. 100, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257,
poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Niniejsza uchwała określa:
1) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi
sportu przez Gminę Rojewo, w tym tryb udzielenia
wsparcia finansowego w drodze zlecenia realizacji
celu publicznego z zakresu sportu, w tym:
a) warunki otrzymania dotacji,
b) tryb udzielania dotacji,
c) zawarcie umowy o dotację, rozliczenie dotacji
i sposób kontroli wykonywanego celu
publicznego,
2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Rojewo
zamierza osiągnąć.
2. Niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
udzielanych na warunkach i w trybie określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,
poz. 873, z późn. zm.).
3. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe
działające na rzecz mieszkańców Gminy Rojewo,
niezaliczone do sektora finansów publicznych
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i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel
publiczny w zakresie sportu.

lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do
działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Rojewo,
2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy
Rojewo,
3. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy
Rojewo,
4. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy
Rojewo,
5. dotacji – należy przez to rozumieć dotację celową,
o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, która jest
przeznaczona na dofinansowanie projektu służącego
realizacji celu publicznego określonego w § 3
niniejszej uchwały,
6. klubie sportowym – należy przez to rozumieć
prowadzącą działalność sportową osobę prawną
utworzoną na podstawie odrębnych przepisów,
w tym uczniowski klub sportowy,
7. projekcie
–
należy
przez
to
rozumieć
przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy,
które w sposób bezpośredni przyczynia się do
realizacji celu publicznego, określonego w § 3
niniejszej uchwały,
8. umowie – należy przez to rozumieć umowę dotacji
zawartą między Gminą Rojewo a klubem
sportowym.

§ 5. Wysokość
środków
finansowych
przeznaczonych na finansowanie rozwoju sportu określa
corocznie Rada w uchwale budżetowej.

§ 3.1. Przyjmuje się, że cel publiczny, jaki Gmina
zamierza osiągnąć w zakresie rozwoju sportu obejmuje:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez
członków klubów sportowych,
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez
członków klubów sportowych,
3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego
mieszkańców poprzez upowszechnianie sportu
i aktywnego stylu życia,
4) promocję sportu i aktywnego trybu życia,
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form
aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Gminy.
2. Cel określony w ust. 1, realizowany będzie przez
Gminę poprzez udzielanie klubom sportowym,
o których mowa w § 1 ust. 3, dotacji celowych
stanowiących wsparcie finansowe realizacji projektu, na
zasadach określonych w niniejszej uchwale.
§ 4. Udzielona dotacja ma służyć realizacji celu
publicznego i może być przeznaczona w szczególności
na:
1) realizacje 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) 5)
sfinansowanie
stypendiów
sportowych
i wynagrodzenia kadry szkoleniowej, jeżeli wpłynie
to na poprawę warunków uprawiania sportu przez
członków klubu sportowego, który otrzyma dotację

§ 6. Wyboru projektów, na których realizacje
zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy dokonuje
się w drodze postępowania konkursowego.
§ 7. Wójt w drodze zarządzenia ogłasza otwarty
konkurs ofert.
§ 8.1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
wyznaczonego na składanie ofert.
2. W ogłoszeniu o konkursie powinny być zawarte,
co najmniej następujące informacje:
1) rodzaj zadania,
2) nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs,
3) zasady przyznawania dotacji,
4) wymogi formalne, jakie winna spełniać oferta,
5) miejsce i termin składania ofert,
6) miejsce i termin otwarcia ofert,
7) warunki merytoryczne i finansowe jakie powinna
spełniać oferta i objęty nią projekt oraz dokumenty
jakie należy dołączyć do oferty,
8) wysokość środków finansowych przeznaczonych na
dotacje w ramach ogłoszonego konkursu.
§ 9.1. Oferta złożona przez klub sportowy
ubiegający się o przyznanie dotacji powinna zawierać
co najmniej:
1) nazwę i siedzibę klubu sportowego,
2) dokładny adres klubu sportowego, numer telefonu
i faksu oraz adres e-mail,
3) formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany
jest klub sportowy,
4) numer NIP i REGON,
5) nazwę banku i numer rachunku bankowego klubu
sportowego,
6) rodzaj i cel projektu,
7) szczegółowy, spójny z kosztorysem opis realizacji
projektu,
8) kosztorys zawierający kalkulację przewidywanych
kosztów realizacji projektu z zaznaczeniem udziału
środków własnych, środków z innych źródeł oraz
wysokości planowanego do uzyskania wsparcia
finansowego z budżetu gminy,
9) wysokość wnioskowanego wsparcia finansowego,
10) oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie
i załącznikach oferty informacyjne są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
11) podpisy osób umocowanych do działania w imieniu
klubu sportowego.
2. Do oferty, o której mowa w ust. 1, należy
dołączyć:
1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego
lub innego rejestru albo ewidencji właściwej dla
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formy organizacyjnej danego klubu sportowego
i umocowanie osób go reprezentujących lub
potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu
wystawiony nie później niż trzy miesiące przed
terminem składania ofert,
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
aktualnego statutu klubu sportowego,
3) informację o posiadanych zasobach kadrowych
i rzeczowych, zapewniających wykonanie projektu,
4) merytoryczne
i
finansowe
sprawozdanie
z działalności klubu sportowego za rok budżetowy
poprzedzający rok, w którym składana jest oferta.
3. W ofercie można zawrzeć informacje lub
dołączyć do oferty oryginalne lub potwierdzone za
zgodność z oryginałem dokumenty zawierające
referencje,
czy
potwierdzające
wyniki
we
współzawodnictwie
sportowym,
osiągnięcia
i doświadczenia klubu sportowego.
4. Oferty złożone po terminie wskazanym
w ogłoszeniu o konkursie nie będą rozpatrywane przy
przyznawaniu dotacji celowej.
5. Ramowy wzór oferty, o której mowa w ust. 1,
określi Wójt w drodze zarządzenia.
§ 10.1. W celu przeprowadzenia konkursu Wójt
powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową.
2. Komisja winna składać się z 3 osób, w tym
z przewodniczącego.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą
pracownicy Urzędu i przedstawiciel organizacji
pozarządowych.
4. Prace komisji konkursowej są prowadzone, jeśli
w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej
członków.
5. Do zadań komisji należy w szczególności:
1) dokonywanie formalnej i merytorycznej oceny
wniosków,
2) przedłożenie wyników konkursu Wójtowi.
§ 11.1. Komisja konkursowa w pierwszej kolejności
sprawdza wymogi formalne, czy oferta złożona została
przez uprawniony klub sportowy, czy została złożona
w terminie, czy podpisana została przez osoby
umocowane do reprezentacji oraz czy z oferty
i załączonych do niej dokumentów wynika, że zawiera
wszystkie informacje wymienione w ogłoszeniu
o konkursie.
2. Do dalszego etapu konkursu – oceny
merytorycznej dopuszczone zostaną oferty spełniające
wymogi formalne.
3. Podczas
oceny
merytorycznej
komisja
uwzględnia w szczególności:
1) możliwość realizacji zadania przez klub sportowy,
2) kalkulacje finansową,
3) wiarygodność klubu sportowego na podstawie
posiadanych zasobów kadrowych i rzeczowych,
4) dotychczasowe doświadczenie i osiągane wyniki
sportowe przez klub sportowy.
4. Przepis ust.1 i 2 ma zastosowanie także, gdy
w wyniku otwartego konkursu ofert została zgłoszona
jedna oferta.
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5. Komisja konkursowa dokonuje oceny wszystkich
ofert i w razie potrzeby zwraca się o ich uzupełnienie
wyznaczając termin nie dłuższy niż 3 dni robocze od
daty powiadomienia klubu sportowego.
§ 12.1. Z przebiegu pracy komisji konkursowej
sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) termin i miejsce rozpatrzenia ofert,
2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
3) liczbę zgłoszonych ofert,
4) wskazanie ofert spełniających wymogi formalne
i uzasadnienie ofert nie spełniających wymogów
formalnych,
5) wykaz ofert wybranych przez komisję konkursową
z uzasadnieniem,
6) propozycje wysokości dotacji dla wybranych ofert
w oparciu o wielkość środków finansowych
przewidzianych do rozdysponowania w konkursie,
7) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej,
8) podpisy członków komisji konkursowej.
2. Oferty oraz inne dokumenty sporządzone przez
komisję konkursową stanowią załączniki do protokołu.
3. Komisja konkursowa przekazuje protokół
Wójtowi.
§ 13.1. Po zapoznaniu się z opinią komisji
konkursowej, ostateczną decyzję w sprawie przyznania
dotacji celowej i jej wysokości podejmuje Wójt
w ramach środków finansowych zaplanowanych na ten
cel w budżecie Gminy.
2. Decyzją Wójta w sprawie przyznania lub
odmowy wsparcia finansowego w formie Zarządzenia
zapada w terminie 30 dni od dnia wyznaczonego jako
termin składania ofert.
3. Informację o wynikach konkursu podaje się do
publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu.
4. Podejmując decyzję o udzieleniu wsparcia
finansowego w formie dotacji celowej Wójt bierze pod
uwagę:
1) celowość zadania, zakres rzeczowy, zasięg
i zgodność z polityką samorządu Gminy,
2) posiadanie przez klub sportowy odpowiedniego
doświadczenia
oraz
potencjału
kadrowego,
rzeczowego i finansowego,
3) zgodność oferowanego projektu przedstawionego
w ofercie ze statutem i innymi dokumentami
źródłowymi dotyczącymi klubu,
4) osiągnięcia i doświadczenia klubu w realizacji
dotychczasowych zadań,
5) dotychczasową współpracę klubu sportowego
z Gminą, w szczególności rzetelność, terminowość
realizacji zleconych zadań oraz prawidłowość
rozliczenia otrzymanych dotacji.
§ 14.1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie
pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą, a klubem
sportowym, którego oferta została wybrana.
2. Umowa powinna zawierać w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy,
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2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja
została przyznana i termin jego wykonania,
3) wysokość udzielonej dotacji,
4) tryb płatności,
5) opis zakresu rzeczowego zadania,
6) termin wykorzystania dotacji,
7) termin i sposób rozliczenia dotacji,
8) określenie sankcji i terminu zwrotu dotacji z tytułu
nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania
dotacji na inne cele niż określone w umowie,
9) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku
niewykorzystania
dotacji
lub
częściowego
niewykonania zadania,
10) tryb kontroli wykonania zadania i wydatkowania
dotacji.
3. Integralną częścią umowy jest oferta,
a w przypadku przyznania dotacji niższej niż
wnioskowana – oferta i zaktualizowany kosztorys
realizacji projektu.
4. Klub sportowy, któremu udzielona została
dotacja celowa jest zobowiązany do prowadzenia
wyodrębnionej
ewidencji
księgowej
środków
otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych
z tych środków.
5. Ramowy wzór umowy określi Wójt w drodze
zarządzania.
6. Wsparcie finansowe winno być wykorzystane
w trakcie roku budżetowego, na który zostało
przyznane.
§ 15. Umowa może być rozwiązana przez Gminę ze
skutkiem
natychmiastowym
w
przypadku
nieterminowego i nienależytego jej wykonania.
Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki
kontroli wykonania umowy.
§ 16.1. W trakcie realizacji zadania Gmina może
dokonać kontroli jego realizacji.
2. Kontroli
dokonują
pracownicy
Urzędu
wyznaczeni przez Wójta.
3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Wójt
zawiadamia klub sportowy, co najmniej trzy dni przed
terminem planowane kontroli.
4. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie klubu
sportowego lub w Urzędzie.
5. Kontrolujący mają prawo żądania udzielania
informacji o przebiegu wykonania zadania, wszelkich
dokumentów związanych z realizacją zadania
i wydatkowaniem dotacji, wglądu do dokumentacji
księgowej.
6. Kontrolujący dokonują kontroli i oceny realizacji
zadania, a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania,
2) rzetelności i jasności wykonania zadania,
3) prawidłowości wykorzystania dotacji celowej
otrzymanej na realizację zadania,
4) prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej
i merytorycznej określonej w przepisach prawa
i postanowieniach umowy.
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7. Z przeprowadzonej
protokół.

Poz. 769

kontroli

sporządza

się

§ 17.1. Po zakończeniu realizacji zadania klub
sportowy składa sprawozdanie z jego wykonania
w terminie 30 dni licząc od dnia upływu okresu, na jaki
została zawarta umowa.
2. Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej:
1) informację o przebiegu realizacji zadania,
2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane
w oparciu o kosztorys stanowiący integralną część
umowy,
3) inne istotne informacje o realizacji zadania,
4) zestawienie kserokopii rachunków potwierdzających
wydatkowanie dotacji.
3. Wzór sprawozdania określi Wójt w drodze
zarządzenia.
4. Rozliczenie wykorzystania dotacji nastąpi
z chwilą zaakceptowania przez Gminę sprawozdania,
o którym mowa w ust. 1.
§ 18. Traci moc uchwała Nr XIII/75/2008 Rady
Gminy Rojewo z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie
warunków i trybu wspierania sportu kwalifikowanego.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rojewo.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Joanna Mąka
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UCHWAŁA Nr V/39/11
RADY MIEJSKIEJ w SOLCU KUJAWSKIM
z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie nadania nazwy terenowi zieleni miejskiej, położonemu w Solcu Kujawskim przy ul. 29 Listopada.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/183/2005 Rady
Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2005 r.
w sprawie nadania nazwy terenowi położonemu
w Solcu Kujawskim między ul. 23 Stycznia a ulicą
Dworcową.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. samorządzie gminnym (jednolity tekst z
2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)1 Rada Miejska
W Solcu Kujawskim uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się terenowi zieleni miejskiej
położonemu w Solcu Kujawskim przy ul. 29 Listopada
obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 718
nazwę - „SKWER SOLIDARNOŚCI”.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Koszarski

się

1. Zmiana: Dz.U.02.23.220, Dz.U.02.62.585, Dz.U.02.113.984,
Dz.U.02.214.1806, Dz.U.03.80.717, Dz.U.03.162.1568, Dz.U.02.153.1271,
Dz.U.04.102.1055, Dz.U.04.116.1203, Dz.U.02.214.1806, Dz.U.05.172.1441,
Dz.U.06.17.128, Dz.U.05.175.1457, Dz.U.06.181.1337, Dz.U.07.48.327,
Dz.U.07.138.974, Dz.U.07.173.1218, Dz.U.08.180.1111, Dz.U.08.223.1458,
Dz.U.09.52.420, Dz.U.09.157.1241, Dz.U.10.28.142, Dz.U.10.28.146,
Dz.U.10.106.675, Dz.U.10.40.230

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
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UCHWAŁA Nr VII/47/2011
RADY MIEJSKIEJ w BARCINIE
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie utworzenia straży miejskiej.
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 późn. zm.) 1 oraz art. 2
i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779, z późn.
zm.)2,
po
zasięgnięciu
opinii
Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, uchwala się, co
następuje:
§ 1. Do ochrony porządku publicznego na terenie
gminy Barcin tworzy się samorządową umundurowaną
formację - Straż Miejską w Barcinie.
§ 2. Straż, o której mowa w § 1, umiejscawia się
w strukturze Urzędu Miejskiego w Barcinie.
§ 3. Wykonanie
Burmistrzowi Barcina.

uchwały

powierza

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krystyna Bartecka
771

1. 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, 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 97, poz. 803, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz
z 2011 r. Nr 5, poz. 13.
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UCHWAŁA Nr V/23/2011
RADY GMINY ŁUBIANKA
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na
terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia
zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży
napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych
napojów (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego
z 2002 r. Nr 36, poz. 672) w § 1 ust. 2 uchwały
otrzymuje brzmienie: „2. W jednym sołectwie może być
nie więcej niż 2 punkty sprzedaży napojów
alkoholowych, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem
sołectwa Łubianka i Warszewice, w których może być
nie więcej niż 3 punkty.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 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, Dz.U.
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U.
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U.
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 12 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.
z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176,
poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47,
poz. 278 i Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:

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

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/201/2001 Rady Gminy
w Łubiance z dnia 19 października 2001 r. w sprawie
ustalenia limitów punktów sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
772
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UCHWAŁA Nr VI/43/2011
RADY MIEJSKIEJ w GNIEWKOWIE
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla odbiorców gminy Gniewkowo.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.
2001 roku 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, z 2004 r
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 24,
ust.9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r.
Nr 147, poz. 1033, z 2009 r Nr 18, poz. 97, z 2010 r.

Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) uchwala się co
następuje:
§ 1. Przedłuzyć
czas
obowiązywania
dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Gniewkowo na okres od 01.05.2011 r. do
31.08.2011 r.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Gniewkowa.

powierza

się

§ 3. Zobowiązuje się Przedsiębiorstwo Komunalne
„Gniewkowo” Sp. z. o. o. w Gniewkowie do ogłaszania
taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie co
najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dziennik Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Kozłowski
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UCHWAŁA Nr VI/44/2011
RADY MIEJSKIEJ w GNIEWKOWIE
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do
niniejszej uchwały.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. 2003 r. Nr 80,
poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457;
Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128: Nr 181, poz. 1337;
Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974;
Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111;
Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230;
Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Dz.U. z 2007 r. Nr 23
poz. 136; Nr 192, poz. 1381; Dz.U. z 2008 r. Nr 54,
poz. 326; Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; Dz.U.
z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 19, poz. 101; Nr 86,
poz. 720, Nr 168, poz. 1323; Dz.U. z 2010 Nr 106,
poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466.; Dz.U.
z 2011 Nr 5, poz. 13.), Rada Miejska uchwala co
następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych obszar
oznaczony geodezyjnie nr dz. 66/5 w m. Suchatówka
o pow. 0,0127 ha, KW 329701.
§ 2. Granicę obszaru przeznaczonego do zaliczenia
do kategorii dróg gminnych określa załącznik
graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Gniewkowa.

powierza

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Kozłowski
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załącznik
do uchwały nr VI/44/2011
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 30 marca 2011 r.
Załącznik graficzny do uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr VI/ /2011 z dnia 30 marca 2011 r.
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UCHWAŁA Nr VI/55/11
RADY MIEJSKIEJ w KORONOWIE
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Koronowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.
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. 1441z 2006, Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457,
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, po.1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz.U. Nr 28,
poz. 142 i 148, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadać
Koronowo:

nazwy

ulicom

w

miejscowości
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ulica Nefrytowa od ulicy Letniskowej w kierunku
wschodnim
ulica Amarantowa od ulicy Nefrytowej do ulicy
Osiedle Leśne,
ulica Topazowa od ulicy Nefrytowej w kierunku
wschodnim.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Koronowa.

powierza

się

§ 3. Szczegółowe określenie położenie ulic, którym
nadano nazwy w pkt. 1 określają załączone mapki.

Poz. 775

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Włodzimierz Domek
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UCHWAŁA Nr RGK.0007.55.2011
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na
realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 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, 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 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230)
w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 ze zmianami: z 2008 r. 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 r.: Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106,
Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664,
z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40,
poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152,
poz. 1018 i poz. 1019, Nr 249, poz. 1657) po
przedstawieniu opinii Prezesa UOKiK uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się zasady i tryb postępowania
w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych
na realizację zadań własnych gminy wynikających
z ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie
dofinansowania działań powodujących redukcję ilości
zanieczyszczeń energetycznych wprowadzanych do
powietrza atmosferycznego, zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały, w ramach zatwierdzonego przez
Radę Gminy na dany rok zestawienia wydatków
budżetu.
§ 2. Ze środków wskazanych w § 1 mogą korzystać
na równych prawach osoby fizyczne nie będące
przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów unijnych,
jeżeli środki te przeznaczane są na cele wymienione
w § 1.
§ 3. Dotacje wymienione w § 1 niniejszej uchwały
przyznaje się na podstawie wniosków, które należy
składać przez cały rok kalendarzowy.
§ 4. Niniejsza uchwała przewiduje udzielenie
dotacji podmiotom wymienionym w § 2 niniejszej
uchwały, również w przypadku gdy wniosek
o udzielenie dotacji został złożony po 01.01.2010 r.
a przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, jeśli
zostały przez Wnioskodawcę spełnione pozostałe

warunki i kryteria udzielenia
wprowadzone niniejszą uchwałą.

dotacji

celowej,

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/42/2011 Rady
Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań
własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony
środowiska.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bartosz Lau

załącznik
do uchwały nr RGK.0007.55.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 marca 2011 r.
Zasady i tryb postępowania w sprawie udzielania
oraz rozliczania dotacji celowych na finansowanie
działań powodujących redukcję ilości zanieczyszczeń
energetycznych wprowadzanych do powietrza
atmosferycznego
§ 1. Dofinansowanie polega na jednorazowym
zwrocie części kosztów poniesionych na inwestycje
ograniczające niską emisję, związane ze zmianą
sposobu ogrzewania, wymianą kotłów c.o. lub kotłów
węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze,
w wysokości 30% poniesionych kosztów nabycia
ekologicznego urządzenia grzewczego, nie więcej
jednak niż 2000 zł.
§ 2. Przez ekologiczne urządzenie grzewcze należy
rozumieć: kotły elektryczne, olejowe i gazowe, kotły
opalane biomasą bez możliwości spalania innych
rodzajów paliwa, kotły opalane węglem kamiennym automatyczne kotły retortowe (bezrusztowe) o wysokiej
sprawności energetycznej (powyżej 80%), kotły na
ekogroszek, urządzenia wykorzystujące energię ziemi
(pompy ciepła) oraz kolektory słoneczne przeznaczone
do ogrzewania lokalu lub budynku mieszkalnego.
§ 3. Dofinansowanie dotyczy kosztów nabycia
urządzeń ekologicznych określonych w § 2,
zastępujących likwidowane źródło ogrzewania w lokalu
lub budynku mieszkalnym zgłoszonym przez
wnioskodawcę.
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§ 4. Nie przyznaje się dofinansowania na
modernizację
istniejącego
już
ogrzewania
ekologicznego (w tym również na korzyść ogrzewania
niskoemisyjnego) oraz w lokalach i budynkach
posiadających dwa źródła ogrzewania – w tym jedno
ekologiczne.
§ 5. Ubiegającym się o dofinansowanie może być
osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu
przepisów prawa unijnego, która posiada tytuł prawny
do lokalu lub prawo dysponowania nieruchomością
w odpowiednim zakresie lub budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na terenie Gminy Białe Błota oraz
poniesie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia
polegającego na zmianie systemu ogrzewania
z tradycyjnego na proekologiczne.
§ 6. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie jest
zobowiązana złożyć następujące dokumenty: wniosek
o przyznanie dofinansowania określonych w ust. 1,
dokument
potwierdzający
tytuł
prawny
do
budynku/lokalu
mieszkalnego
lub
prawo
do
dysponowania nieruchomością w odpowiednim
zakresie, zgodę właściciela/administratora budynku na
wykonanie modernizacji (dotyczy przypadku gdy
wnioskodawca jest najemcą lokalu) i w przypadku gdy
lokal lub budynek stanowi współwłasność kilku osób –
zgodę wszystkich współwłaścicieli na dokonanie
zmiany ogrzewania, kopię pozwolenia na budowę
instalacji gazowej, jeśli dotyczy (oryginał do wglądu),
oświadczenie
o
posiadaniu
tradycyjnego
(nieekologicznego) źródła ogrzewania, podlegającego
wymianie.
§ 7. Kolejność
rozpatrywania
wniosków
o dofinansowanie będzie następować według daty
wpływu tylko kompletnych wniosków. W przypadku
konieczności uzupełnienia wniosku pod uwagę będzie
brana data wpływu uzupełnienia.
§ 8. Warunkiem
niezbędnym
do
uzyskania
dofinansowania jest posiadanie nieekologicznego źródła
ogrzewania. W celu ustalenia zgodności danych
z wniosku z danymi
faktycznymi zostaną
przeprowadzone przez uprawnionych pracowników
Urzędu oględziny lokalu lub budynku. Z czynności
oględzin zostanie sporządzony protokół. W sytuacji gdy
wymiana kotła tradycyjnego na proekologiczny została
dokonana bez uprzednich oględzin pracowników
Urzędu, w okresie po 01.01.2010 r. do czasu wejścia
w życie niniejszej uchwały, wyjątkowo dopuszcza się
możliwość
składania
przez
Wnioskodawców
oświadczeń o posiadaniu wcześniej nieekologicznego
ogrzewania. Faktura za zakup ekologicznego kotła
grzewczego nie może byc jednak wystawiona z datą
wcześniejszą niż 01.01.2010 r. W przypadku
stwierdzenia niezgodności w zakresie złożonego
oświadczenia dotacja podlega zwrotowi.
776
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§ 9. Po zakończeniu prac związanych ze zmianą
sposobu ogrzewania ubiegający się o dofinansowanie
jest zobowiązany złożyć w Urzędzie następujące
dokumenty: kserokopię faktury VAT za kocioł
grzewczy (oryginał do wglądu), kserokopię protokołu
odłączenia starego kotła oraz podłączenia nowego
sporządzonego
przez
uprawnionego
instalatora
(oryginał do wglądu), kserokopię opinii kominiarskiej
(oryginał do wglądu).
§ 10. Dofinansowanie
jest
przekazywane
na
zasadach określonych w umowie, nie wcześniej jak po
dostarczeniu dokumentów określonych w § 9.
§ 11. Nie przyznaje się zaliczek na wykonanie
zadania. Wypłata dofinansowania następuje w drodze
refundacji poniesionych kosztów.
§ 12. Liczba przyznanych dotacji jest limitowana
wysokością środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie gminy w danym roku budżetowym.
§ 13. Dotacja może być przyznawana jednokrotnie
na określony lokal lub budynek mieszkalny.
§ 14. Dofinansowanie wraz z należnymi odsetkami
podlega zwrotowi w całości, w okresie 3 lat od
zakończenia inwestycji, w przypadku stwierdzenia nie
przestrzegania
warunków
udzielenia
dotacji,
w szczególności stwierdzenia dodatkowego ogrzewania
lokalu lub budynku urządzeniami nie spełniającymi
warunków ekologicznego spalania, stosowania paliwa
innego niż określone w świadectwie badań emisyjnych
dla danego urządzenia grzewczego, zmiany na inną
instalację grzewczą, bez wcześniejszej zgody Wójta
Gminy Białe Błota.
§ 15. Gmina Białe Błota zastrzega prawo do
przeprowadzenia kontroli w lokalu lub budynku w ciągu
trzech lat od otrzymania dotacji.
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UCHWAŁA Nr RGK.0007.57.2011
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm: 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,
Nr 249 poz. 2104, z 2006 Nr 144 poz. 1043, Nr 208
poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 Nr 42 poz. 273,
Nr 80, poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115 poz. 791,
Nr 80 poz. 542, Nr181 poz. 1292, Nr 180 poz. 1280,
z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216
poz. 1370, z. 2009 Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56
poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705,
z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857, Nr 148, poz. 991), oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. 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 roku 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, poz. 146,
Nr 106, poz. 675) uchwala się:
REGULAMIN udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Białe Błota.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Niniejszy
Regulamin
określa
zasady
przyznawania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym uczniom zamieszkałym na obszarze Gminy
Białe Błota.
§ 2. Pomoc materialną o charakterze socjalnym
przyznaje Wójt Gminy Białe Błota ze środków
finansowych przewidzianych na ten cel każdorazowo
w budżecie gminy.
Rozdział 2
Sposób ustalania stypendium szkolnego
§ 3.1. Do obliczania miesięcznego stypendium
szkolnego ustala się następujące grupy dochodowe:
1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do
kwoty 150,-zł (I grupa);
2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia
wyższy niż 150,-zł i nieprzekraczający 250,-zł
(II grupa);

3) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia
wyższy niż 250,-zł i nie przekraczający kwoty,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64,
poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703).
(III grupa).
2. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego
w danym roku szkolnym określa suma kwoty
wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy
dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne
uzupełnienie stypendium stosownie do okoliczności
przewidzianych w art. 90d. ust. 1 ustawy o systemie
oświaty.
3. Kwota miesięcznego stypendium szkolnego
wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy
dochodowej wynosi:
1) przy I grupie dochodowej - 90% kwoty, o której
mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228,
poz. 2255 z późn. zm.);
2) przy II grupie dochodowej - 85% kwoty, o której
mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach
rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.);
3) przy III grupie dochodowej - 80% kwoty, o której
mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach
rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).
4. Wójt Gminy Białe Błota może w uzasadnionych
przypadkach podwyższyć w granicach określonych
ustawą dla danego ucznia kwotę miesięcznego
stypendium szkolnego ponad kwoty wskazane
odpowiednio wyżej w ust. 3., kierując się
okolicznościami wskazanymi w art. 90 d ust.1 ustawy
o systemie oświaty.
5. W przypadku, gdy kwota przeznaczona
w budżecie Gminy Białe Błota na wypłaty
miesięcznych stypendiów szkolnych nie wystarcza na
przyznanie tego świadczenia wszystkim uprawnionym
uczniom, którzy złożyli wnioski i spełniają odpowiednie
kryteria, stypendia te będą wypłacanie w wysokości
80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych. Jeśli w wyniku
zastosowania takiego sposobu ustalania wysokości
miesięcznych stypendiów szkolnych nadal nie starczy
dla wszystkich uprawnionych do ich otrzymania
środków finansowych zagwarantowanych na ten cel
w budżecie Gminy Białe Błota, to omawiane stypendia
przyznaje się w wysokości 80% kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
uczniom pochodzącym z rodzin o najniższych
dochodach- do wyczerpania środków finansowych.
§ 4. Stypendium szkolne może być udzielane we
wszystkich formach wskazanych w ustawie o systemie
oświaty.
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Rozdział 3
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 5. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium
szkolnego dla ucznia lub słuchacza powinna złożyć
wniosek w Urzędzie Gminy Białe Błota w terminie
określonym ustawą.
§ 6. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania
stypendium szkolnego podejmuje Wójt Gminy Białe
Błota.
§ 7.1. W celu udzielenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym Wójt Gminy Białe Błota
powołuje
odrębnym
zarządzeniem
komisję
stypendialną, której zadaniem jest:
1) przyjmowanie zarejestrowanych w sekretariacie
Urzędu Gminy Białe Błota wniosków o przyznanie
pomocy socjalnej;
2) weryfikacja dokumentów, na podstawie których jest
przyznawana pomoc socjalna;
3) proponowanie, w oparciu o jednolite kryteria,
wysokości stypendiów szkolnych przyznawanych
w danym semestrze;
4) proponowanie wysokości zasiłku szkolnego
w konkretnym przypadku, stosownie do zdarzenia
losowego;
5) proponowanie zastosowania odpowiedniej formy
pomocy stypendialnej w konkretnych przypadkach;
6) negatywne
opiniowanie
wniosków
nie
zasługujących na pozytywne rozpatrzenie;
7) wnioskowanie o udzielenie pomocy stypendialnej
z urzędu.
2. Komisja odbywa posiedzenia w terminach
wyznaczonych przez Wójta Gminy Białe Błota.
3. W skład komisji wchodzi 3-5 osób.
4. Wójt Gminy Białe Błota powołując Komisję
stypendialną
wskazuje
jej
przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
§ 8.1. Stypendium szkolne w formie określonej
w art. 90 d ust.2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty jest
udzielane poprzez bezpośrednią wpłatę środków na
rzecz podmiotu, wobec którego uczeń jest zobowiązany
do uiszczenia należności
2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej
określonej w art. 90 d ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie
oświaty jest udzielane poprzez zakup przez Gminę
niezbędnych przedmiotów i przekazanie ich uczniowi.
3. W szczególnych przypadkach stypendium
szkolne w formie świadczenia pieniężnego może być
udzielane poprzez refundację poniesionych przez ucznia
(jego rodzica lub opiekuna) wydatków.
4. Przyznane stypendium szkolne w formie
świadczenia pieniężnego podlega rozliczeniu poprzez
przedstawienie rachunków i faktur potwierdzających
poniesione wydatki na cele edukacyjne wskazane
w art. 90 d ustawy o systemie oświaty
z uwzględnieniem terminów określonych w § 9 ust. 1.
§ 9.1. Stypendium
w terminach:

szkolne

wypłacane

jest

Poz. 777

1) nie później niż do 15 grudnia - za okres od
1 września do 31 grudnia – dla ucznia lub za okres
od 1 października do 31 grudnia – dla słuchacza
2) nie później niż do 30 czerwca – za okres od
1 stycznia do 30 czerwca.
2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres
nie dłuższy niż od września do czerwca dla ucznia i nie
dłuższy niż od października do czerwca dla słuchacza
w danym roku szkolnym.
3. Stypendium szkolne możę być realizowane
w okresach innych niż miesięczne z zastrzeżeniem
postanowień ust. 1.
Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 10.1. Zasiłek szkolny przysługuje uczniom lub
słuchaczom znajdującym się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego
2. Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku
szkolnego dla ucznia lub słuchacza składa wniosek
w Urzędzie Gminy Białe Błota.
3. Do
wniosku
należy
załączyć
dowód
(zaświadczenie) potwierdzający fakt wystąpienia
zdarzenia losowego chyba, że fakt wystąpienia
zdarzenia losowego jest organowi znany z innych
źródeł.
4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie
nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
§ 11. Zasiłek szkolny przyznaje się w formie
świadczenia pieniężnego do wysokośći określonej
w art. 90e ust.3 ustawy.
§ 12. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego
rozpatruje się wg potrzeb, stosownie do zapisów § 7.
§ 13. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania
zasiłku szkolnego podejmuje Wójt Gminy Biale Błota.
Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 14. Rodzice ucznia lub słuchacza otrzymującego
stypendium szkolne, pełnoletni uczeń lub słuchacz
a także dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie
powiadomić Wójta Gminy Białe Błota o ustaniu
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania
stypendium szkolnego.
§ 15. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym
regulaminie do przyznania stypendium stosuje się
przepisy ustawy o systemie oświaty oraz przepisy kpa.
§ 16. Traci moc Uchwała nr XXVI/359/2005 Rady
Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie
regulaminu
udzielania
pomocy
materialnej
o charakterze socjalnym dla ucznów oraz Uchwała
nr XXVIII/393/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia
30 czerwca 2005 r zmieniająca uchwalę w sprawie
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materialnej

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bartosz Lau
777
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UCHWAŁA Nr II/9/2011
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 31 marca 2011 r.
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez
zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; ze zmianami: Dz.U.
z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U.
z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz.U.
z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U.
z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U.
z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223,
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157,
poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28,
poz. 146; Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 6
ust. 2, 4, 6 i 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze
zmianami: Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495; Dz.U.
z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; Dz.U. z 2008 Nr 223,
poz. 1464; Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79,
poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664; Dz.U.
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 5, poz. 13) Rada Gminy
Osielsko uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane
przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną
lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie:
1. odbierania od właścicieli nieruchomości:
1) odpadów komunalnych zmieszanych:
a) z pojemników o pojemności 110 l – 15,00 zł
brutto z jednego pojemnika,
b) z pojemników o pojemności 120 l – 17,00 zł
brutto z jednego pojemnika,
c) z pojemników o pojemności 180 l – 20,50 zł
brutto z jednego pojemnika,
d) z pojemników o pojemności 240 l – 35,00 zł
brutto z jednego pojemnika,

e) z pojemników o pojemności 660 l – 57,87 zł
brutto z jednego pojemnika,
f) z pojemników o pojemności 1100 l – 89,26 zł
brutto z jednego pojemnika,
g) z kontenerów o pojemności 2500 l – 117,27 zł
brutto z jednego kontenera,
h) z kontenerów o pojemności 5 000 l – 229,88 zł
brutto z jednego kontenera,
i) z kontenerów o pojemności 7000 l – 428,42 zł
brutto z jednego kontenera,
j) z kontenerów o pojemności 10 000 l– 471,42 zł
brutto z jednego kontenera,
2) odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:
a) w pojemnikach 1,5 m3 typu „dzwon” – 25,00 zł
brutto za 1 pojemnik,
b) w workach o pojemności 120 l – odpady
ulegające biodegradacji nie wymagające
sortowania – 8,00 zł brutto za jeden worek,
2. opróżniania
zbiorników
bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych - 25,00 zł brutto za
1m3 nieczystości ciekłych.
§ 2. Stawki określone w § 1 będą podwyższone
o 50% w przypadku wyliczania wysokości opłat,
ustalanych w decyzjach wydawanych z urzędu dla
właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych
lub
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osielsko.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/92/08 Rady Gminy
Osielsko z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład
będący
gminną
jednostką
organizacyjną
lub
przedsiębiorcę
posiadającego
zezwolenie
na
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prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
lub
w
zakresie
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Poz. 778,779

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
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UCHWAŁA Nr II/10/2011
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 2 w Osielsku.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2
pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 9 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz
z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art.17 ust.4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 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. 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) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr I/11/2003 Rady Gminy
w Osielsku z dnia 28 lutego 2003 r.w sprawie założenia
gimnazjum w Osielsku (Dz. Urzędowy Woj. KujawskoPomorskiego Nr 49, poz. 826) wprowadza się
następujące zmiany: § 2 otrzymuje brzmienie: „Obwód
szkoły obejmuje: Czarnówczyn, Jarużyn, Jarużyn kol.,
Myślęcinek, Niwy, Osielsko, Wilcze
§ 2. W Uchwale Nr II/7/2004 Rady Gminy
Osielsko z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany
Uchwał nr II/11/99, Nr II/13/99 i Nr II/17/99 Rady
Gminy Osielsko z dnia 3 marca 1999 r. (Dz. Urzędowy
Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 80, poz. 1367)
wprowadza się następujące zmiany: w § 1 dopisuje się
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słowa: dla szkoły podstawowej oraz Czarnówczyn,
Jarużyn, Jarużyn kol., Myślęcinek, Niwy, Osielsko,
Wilcze dla gimnazjum.”
§ 3. W Uchwale Nr II/12/99 Rady Gminy
w Osielsku z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie założenia
gimnazjum w Żołędowie wprowadza się następujące
zmiany: w § 2 wykreśla się końcówkę zdania
o brzmieniu „Myślęcinek – Góra (z wyłączeniem lewej
strony szosy Bydgoszcz – Gdańsk).”
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osielsko.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-pomorskiego z mocą od dnia
1 września 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński
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UCHWAŁA Nr II/14/2011
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia nazw ulic.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; ze zmianami: Dz.U.
z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U.
z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz.U.
z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U.
z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U.
z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223,
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157,
poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28,
poz. 146; Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 8
ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 19
poz. 115 ze zmianami: Dz.U. z 2007 r., Nr 23, poz. 136;
Nr 192, poz. 1381; Dz.U. z 2008 r., Nr 54 poz. 326;
Nr 218 poz. 1391; Nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r.
Nr 19, poz. 100; Nr 19, poz. 101; Nr 86, poz. 720;
Nr 168 poz. 1323; Dz.U. z 2010 r., Nr 106 poz. 675;
NR 152, poz. 1018; Nr 225, poz. 1466; Dz.U. z 2011 r.

Nr 5, poz. 13) Rada Gminy Osielsko uchwala, co
następuje:
§ 1. Działce oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem 56/24 w miejscowości Niemcz, w części
stanowiącej drogę dojazdową do działek nr 56/15-56/19
56/21-56/23, zgodnie z zaznaczeniem na załączniku
graficznym Nr 1 do uchwały, nadaje się nazwę „Piotra
Morawskiego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński
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UCHWAŁA Nr II/15/2011
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia nazw ulic.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; ze zmianami: Dz.U.
z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U.
z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz.U.
z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U.
z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U.
z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223,
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157,
poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28,
poz. 146; Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) Rada
Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
§ 1. Uzupełnić nazwy ulic w miejscowości
Osielsko, obręb geodezyjny Osielsko:
1. Działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem
201/4, 201/9 oraz część działki nr 201/7
w miejscowości Osielsko, godnie z zaznaczeniem na
781

załączniku graficznym Nr 1 do uchwały, nadaje się
nazwę „Gryczana”.
2. Części działce oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem 201/7 w miejscowości Osielsko, zgodnie
z zaznaczeniem na załączniku graficznym Nr 2 do
uchwały, nadaje się nazwę „Zbożowa”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński
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ANEKS Nr 1/2011
ZARZĄDU POWIATU w BRODNICY
z dnia 1 marca 2011 r.
w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów
z klasy wielozawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Ośrodku
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawartego w dniu 28 października 2009 r.
pomiędzy:
Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
1. Starosta Brodnicki - Piotr Boiński
2. Wicestarosta -Jędrzej Tomella
a Powiatem Kartuskim, reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu w Kartuzach, w imieniu którego działają:
1. Starosta Kartuski - Janina Kwiecień
2. Wicestarosta - Bogdan Łapa

Powiatowego w Brodnicy Nr 95 9484 1150 2200 0001
5979 0001.
4. Brak wpłaty w terminie, o którym mowa
w ust. 3, jest podstawą do rozwiązania porozumienia ze
skutkiem natychmiastowym i nie przyjęcia uczniów na
szkolenie w następnym turnusie.”

§ 1.1. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Strony
porozumienia ustalają koszt kształcenia jednego ucznia
w wysokości: 300 zł za 4-tygodniowy turnus.
2. Rozliczenie należności uwzględniającej liczbę
uczniów objętych teoretycznym dokształcaniem
zawodowym, dokonywane będzie każdorazowo po
zakończeniu turnusu przez Dyrektora Regionalnego
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Brodnicy. Do rozliczenia dołączona będzie imienna
lista uczestników turnusu.
3. Zapłata za przeprowadzone dokształcanie nastąpi
w ciągu 14 dni od daty zakończenia turnusu na
podstawie przesłanego rozliczenia na konto Starostwa

§ 3. Aneks
sporządzono
w
czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania
z mocą obowiązywania od 3 stycznia 2011 r.

§ 4. Aneks podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Starosta
Piotr Boiński
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POROZUMIENIE Nr 20/2011
ZARZĄDU POWIATU w BRODNICY
z dnia 11 marca 2011 r.
w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas
wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy.
Pomiędzy:
Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
1. Starosta Brodnicki - Piotr Boiński
2. Wicestarosta - Jędrzej Tomella
a Powiatem Białobrzeskim, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w Białobrzegach, w imieniu którego
działają:
1. Starosta Białobrzeski - Andrzej Oziębło
2. Wicestarosta - Adam Bolek
Strony porozumienia ustalają, co następuje:
§ 1. Zapewniając realizację programów nauczania
wynikających z podstaw programowych kształcenia
w zawodach, Zarząd Powiatu w Brodnicy przyjmuje do
realizacji zadanie polegające na teoretycznym
dokształcaniu zawodowym młodocianych pracowników

na turnusie 4-tygodniowym I, II, III stopnia w roku
szkolnym 2010/2011.
§ 2. Zadanie określone w § 1 realizowane będzie
przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Brodnicy, ul. Aleja Leśna 2, 87-300
Brodnica.
§ 3.1. Strony
porozumienia
ustalają
koszt
kształcenia jednego ucznia w wysokości: 300 zł za 4tygodniowy turnus.
2. Rozliczenie należności uwzględniającej liczbę
uczniów objętych teoretycznym dokształcaniem
zawodowym, dokonywane będzie każdorazowo po
zakończeniu turnusu przez Dyrektora Regionalnego
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Brodnicy. Do rozliczenia dołączona będzie imienna
lista uczestników turnusu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 98

– 5772 –

Poz. 783,784,785

3. Zapłata za przeprowadzone dokształcanie nastąpi
w ciągu 14 dni od daty zakończenia turnusu na
podstawie przesłanego rozliczenia na konto Starostwa
Powiatowego w Brodnicy Nr 95 9484 1150 2200 0001
5979 0001.
4. Brak wpłaty w terminie, o którym mowa w ust.
3, jest podstawą do rozwiązania porozumienia ze
skutkiem natychmiastowym i nie przyjęcia uczniów na
szkolenie w następnym turnusie.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania, z mocą obowiązywania od 14 marca 2011 r.

§ 4. Zmiany treści porozumienia wymagają formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.

Starosta
Piotr Boiński

§ 7. Porozumienie sporządzono
w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
§ 8. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 5. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania
porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
783
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ANEKS Nr 1/2011
ZARZĄDU POWIATU w BRODNICY
z dnia 15 marca 2011 r.
w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów
z klasy wielozawodowej w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawartego w dniu 30 listopada 2010 r.
pomiędzy:
Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
1. Starosta Brodnicki - Piotr Boiński
2. Wicestarosta - Jędrzej Tomella
a Miastem Bydgoszcz, reprezentowanym przez:
1. Prezydenta Miasta - Rafała Bruskiego przy
kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Piotra
Tomaszewskiego

Powiatowego w Brodnicy Nr 95 9484 1150 2200 0001
5979 0001.”
§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 3. Aneks
sporządzono
w
czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
§ 4. Aneks podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 1. 1. § 3 ust. 1 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Strony porozumienia ustalają koszt kształcenia
jednego ucznia w wysokości: 300 zł za 4-tygodniowy
turnus.
3. Zapłata za przeprowadzone dokształcanie nastąpi
w ciągu 14 dni od daty zakończenia turnusu na
podstawie przesłanego rozliczenia na konto Starostwa

Starosta
Piotr Boiński
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POROZUMIENIE Nr 8/2011
ZARZĄDU POWIATU w BRODNICY
z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów
z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy.
Pomiędzy:
Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
1. Starosta Brodnicki - Piotr Boiński
2. Wicestarosta - Jędrzej Tomella

a Powiatem Chełmińskim, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w Chełmnie, w imieniu którego
działają:
1. Starosta Chełmiński - Wojciech Bińczyk
2. Wicestrosta - Zdzisław Gamański
Strony porozumienia ustalają, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 98

– 5773 –

Poz. 785,786

§ 1. Zapewniając realizację programów nauczania
wynikających z podstaw programowych kształcenia
w zawodach, Zarząd Powiatu w Brodnicy przyjmuje do
realizacji zadanie polegające na teoretycznym
dokształcaniu zawodowym młodocianych pracowników
na turnusie 4-ro tygodniowym I, II, III stopnia w roku
szkolnym 2010/2011.

4. Brak wpłaty w terminie, o którym mowa
w ust. 3, jest podstawą do rozwiązania porozumienia ze
skutkiem natychmiastowym i nie przyjęcia uczniów na
szkolenie w następnym turnusie.

§ 2. Zadanie określone w § 1 realizowane będzie
przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Brodnicy, ul. Aleja Leśna 2, 87-300
Brodnica.

§ 5. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania
porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.

§ 4. Zmiany treści porozumienia wymagają formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania, z mocą obowiązywania od 3 stycznia
2011 r.
§ 7. Porozumienie
sporządzono
w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.

§ 3.1. Strony
porozumienia
ustalają
koszt
kształcenia jednego ucznia w wysokości: 300 zł za
4-tygodniowy turnus.
2. Rozliczenie należności uwzględniającej liczbę
uczniów objętych teoretycznym dokształcaniem
zawodowym, dokonywane będzie każdorazowo po
zakończeniu turnusu przez Dyrektora Regionalnego
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Brodnicy. Do rozliczenia dołączona będzie imienna
lista uczestników turnusu.
3. Zapłata za przeprowadzone dokształcanie nastąpi
w ciągu 14 dni od daty zakończenia turnusu na
podstawie przesłanego rozliczenia na konto Starostwa
Powiatowego w Brodnicy Nr 95 9484 1150 2200 0001
5979 0001.

§ 8 Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Starosta
Piotr Boiński
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POROZUMIENIE Nr 14/2011
ZARZĄDU POWIATU w BRODNICY
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas
wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy.
Pomiędzy:
Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
1. Starosta Brodnicki - Piotr Boiński
2. Wicestarosta - Jędrzej Tomella
a Powiatem Tucholskim, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w Tucholi, w imieniu którego działają:
1. Starosta Tucholski - Dorota Gromowska
2. Wicestrosta - Wiktor Metkowski
Strony porozumienia ustalają, co następuje:
§ 1. Zapewniając realizację programów nauczania
wynikających z podstaw programowych kształcenia
w zawodach, Zarząd Powiatu w Brodnicy przyjmuje do
realizacji zadanie polegające na teoretycznym
dokształcaniu zawodowym młodocianych pracowników
na turnusie 4-ro tygodniowym I, II, III stopnia w roku
szkolnym 2010/2011.
§ 2. Zadanie określone w § 1 realizowane będzie
przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Brodnicy, ul. Aleja Leśna 2, 87-300
Brodnica.

§ 3.1. Strony
porozumienia
ustalają
koszt
kształcenia jednego ucznia w wysokości: 300 zł za
4-tygodniowy turnus.
2. Rozliczenie należności uwzględniającej liczbę
uczniów objętych teoretycznym dokształcaniem
zawodowym, dokonywane będzie każdorazowo po
zakończeniu turnusu przez Dyrektora Regionalnego
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Brodnicy. Do rozliczenia dołączona będzie imienna
lista uczestników turnusu.
3. Zapłata za przeprowadzone dokształcanie nastąpi
w ciągu 14 dni od daty zakończenia turnusu na
podstawie przesłanego rozliczenia na konto Starostwa
Powiatowego w Brodnicy Nr 95 9484 1150 2200 0001
5979 0001.
4. Brak wpłaty w terminie, o którym mowa w ust.
3, jest podstawą do rozwiązania porozumienia ze
skutkiem natychmiastowym i nie przyjęcia uczniów na
szkolenie w następnym turnusie.
§ 4. Zmiany treści porozumienia wymagają formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 98

– 5774 –

§ 5. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania
porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.

Poz. 786,787

§ 8. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Starosta
Piotr Boiński

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania, z mocą obowiązywania od 14 stycznia
2011 r.
§ 7. Porozumienie sporządzono
w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
786
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POROZUMIENIE Nr 17/2011
ZARZĄDU POWIATU w BRODNICY
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas
wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy.
Pomiędzy:
Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
1. Starosta Brodnicki - Piotr Boiński
2. Wicestarosta - Jędrzej Tomella
a Powiatem Inowrocławskim, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w Inowrocławiu, w imieniu którego
działają:
1. Starosta Inowrocławski - Tadeusz Majewski
2. Wicestrosta - Sławomir Szeliga
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Berendt
Strony porozumienia ustalają, co następuje:
§ 1. Zapewniając realizację programów nauczania
wynikających z podstaw programowych kształcenia
w zawodach, Zarząd Powiatu w Brodnicy przyjmuje do
realizacji zadanie polegające na teoretycznym
dokształcaniu zawodowym młodocianych pracowników
na turnusie 4-ro tygodniowym I, II, III stopnia w roku
szkolnym 2010/2011.
§ 2. Zadanie określone w § 1 realizowane będzie
przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Brodnicy, ul. Aleja Leśna 2, 87-300
Brodnica.
§ 3.1. Strony
porozumienia
ustalają
koszt
kształcenia jednego ucznia w wysokości: 300 zł za
4-tygodniowy turnus.
2. Rozliczenie należności uwzględniającej liczbę
uczniów objętych teoretycznym dokształcaniem
zawodowym, dokonywane będzie każdorazowo po
zakończeniu turnusu przez Dyrektora Regionalnego
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Brodnicy. Do rozliczenia dołączona będzie imienna
lista uczestników turnusu.
3. Zapłata za przeprowadzone dokształcanie nastąpi
w ciągu 14 dni od daty zakończenia turnusu na
podstawie przesłanego rozliczenia na konto Starostwa
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Powiatowego w Brodnicy Nr 95 9484 1150 2200 0001
5979 0001.
4. Brak wpłaty w terminie, o którym mowa
w ust. 3, jest podstawą do rozwiązania porozumienia ze
skutkiem natychmiastowym i nie przyjęcia uczniów na
szkolenie w następnym turnusie.
§ 4. Zmiany treści porozumienia wymagają formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 5. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania
porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania, z mocą obowiązywania od 14 stycznia
2011 r.
§ 7. Porozumienie sporządzono
w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
§ 8. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Starosta
Piotr Boiński

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 98

– 5775 –

Poz. 788,789

788
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ZARZĄDZENIE Nr 5.2011
WÓJTA GMINY BARUCHOWO
z dnia 3 marca 2011 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baruchowo za 2010 r.
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
- 2.288.666,69 zł
wydatki majątkowe - 3.901.461,74 zł
3) DEFICYT BUDŻETOWY - 530.465,95zł
2. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia – sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu za 2010 rok

Na podstawie art. 30.ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku art. 61 ust 2 o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wykonując Uchwałę
Nr XXXII/210/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na
2010 rok z późniejszymi zmianami zarządzam co
następuje:

§ 2. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baruchowo
za 2010 rok.

§ 1.1. Wykonanie budżetu Gminy za 2010 rok
obejmuje:
1) DOCHODY OGÓŁEM -11.879.790,49 zł
w tym:
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji
rządowej - 2.288.666,69 zł
2) WYDATKI BUDŻETOWE - 12.410.256,44 zł
w tym:

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko Pomorskiego.
Wójt Gminy
Stanisław Sadowski
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ZARZĄDZENIE Nr 10/11
WÓJTA GMINY DRAGACZ
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.)1 oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.
1240, z późn. zm.)2, zarządzam, co następuje:

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości plan
1.218.157,08 zł, wykonanie – nadwyżka 426.281,49 zł.

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości plan
20.284.911,92 zł, wykonanie 19.547.606,44 zł tj.
96,37%.
2. Dochody
bieżące
w
wysokości
plan
19.715.412,62 zł, wykonanie 19.334.680,72 zł tj.
98,07%.
3. Dochody majątkowe w wysokości plan
569.499,30 zł, wykonanie 212.925,72 zł tj. 37,39%.

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

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości plan
21.503.069,00 zł, wykonanie 19.121.324,95 zł tj.
88,92%.
2. Wydatki
bieżące
w
wysokości
plan
17.834.710,00 zł, wykonanie 16.611.394,24 zł tj.
93,14%.
3. Wydatki majątkowe w wysokości plan
3.668.359,00 zł, wykonanie 2.509.930,71 zł tj. 68,42%.
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§ 4. Przedstawić sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2010 rok Radzie Gminy i przekazać
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Wójt Gminy
Andrzej Lorenc
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
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 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. 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.
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.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 98

– 5776 –

Poz. 790

790
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ZARZĄDZENIE Nr 29/2011
WÓJTA GMINY OSIĘCINY
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Osięciny za 2010 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, i art. 42 oraz
art. 61 ust. 2 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, 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 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) oraz
art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,
Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Realizując uchwałę Nr XXIX/203/2009 Rady
Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok z późniejszymi
zmianami przedkłada się:
1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
gminy za 2010 rok, następująco:
1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie
20.567.097,28 zł. na plan 20.819.755,00 zł., co
stanowi 98,79% wykonania w tym:
a) dochody bieżące wykonano w kwocie
19.662.743,36 zł. na plan w kwocie
19.909.339,00 zł. tj. 98,76%,
b) dochody majątkowe wykonano w kwocie
904.353,92 zł. na plan w kwocie 910.416,00 zł.
tj. 99,33%,
c) dochody związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej oraz zleconych
innymi ustawami wykonano w kwocie
4.647.723,32 zł. na plan w kwocie
4.649.319,00 zł. tj. 99,97%,
d) dotacje celowe na realizację zadań w drodze
porozumień z organami administracji rządowej
wykonano w kwocie 57.815,04 zł. na plan
w kwocie 57.816,00 zł. tj. 100%.
e) subwencji ogólnej zrealizowano w kwocie
9.318.112,00 zł. na plan 9.318.112,00 zł. tj.
100%.
2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie
22.139.433,91 zł. na plan 23.390.480,00 zł., co
stanowi 94,65% wykonania w tym:
a) wydatki bieżące wykonano w kwocie
18.506.873,55 zł. na plan w kwocie
19.397.718,00 zł., tj. 95,41%,
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b) wydatki majątkowe wykonano w kwocie
3.632.560,36 zł. na plan w kwocie
3.992.762,00 zł. tj. 90,98%.
c) wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej oraz zleconych
innymi ustawami wykonano w kwocie
4.647.723,32 zł. na plan w kwocie
4.649.319,00 zł. tj. 99,97%,
d) wydatki na realizację zadań w drodze
porozumień z organami administracji rządowej
wykonano w kwocie zł. 57.815,04 zł. na plan
w kwocie 57.816,00 zł. tj. 100%.
3) Ujemny wynik finansowy - 1.572.336,63 zł. przy
planowanym deficycie w kwocie -2.570.725,00 zł.
4) Dochody
Rachunku
Dochodów
Własnych
zrealizowano w kwocie 87.151,94 zł. Wydatki
wykonano w kwocie 97.771,90 zł.
5) Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast
gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych
pożyczek ogółem w kwocie 1.150.310,89 zł., w tym:
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu 564.705,00 zł. oraz
w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Oddział Toruń 585.606,00 zł.
2. Informację o stanie mienia gminy.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Wójt
Jerzy Izydorski
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ZARZĄDZENIE Nr 10/2011
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
Na podstawie art.267 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 257,
poz. 1726/, art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113/ oraz art. 13 pkt 7
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/ zarządzam co
następuje:
§ 1. Realizując zapisy ustawowe przedstawiam
roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok.
§ 2.1. Realizacja
dochodów
i
wydatków
budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy
osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami
niedobór budżetu przedstawia się następująco:
1) Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie
13.286.268,48 zł, zostały zrealizowane w wysokości
13.136.568,46 zł, co stanowi 98,88% planu.
2) Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie
16.014.447,40 zł, wykonano w wysokości
15.723.660,71 zł, co stanowi 98,19% planu.
3) Niedobór budżetu zaplanowany w wysokości 2.728.172,92 zł, wyniósł -2.587.092,25 zł.
2. Szczegółowy opis realizacji budżetu gminy wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Informację o wykonaniu planu finansowego
Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka
Sienkiewicza w Książkach za 2010 rok, określa
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Informację o wykonaniu planu finansowego
Gimnazjum w Książkach za 2010 rok, określa załącznik
nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Informację o wykonaniu planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach za
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2010 rok, określa załącznik nr 4 do niniejszego
zarządzenia.
§ 6. Informację o wykonaniu planu finansowego
SGZOZ w Książkach za 2010 rok, określa załącznik
nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 7. Informację o przebiegu wykonania planu
finansowego GOK w Książkach 2010 rok, określa
załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
§ 8. Informację o przebiegu wykonania planu
finansowego GBP w Książkach 2010 rok, określa
załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
§ 9.1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2010 r. Radzie Gminy Książki.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.
przedstawić
Regionalnej
Izbie
Obrachunkowej
w Bydgoszczy - Zespół w Toruniu.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zastępca Wójta
Krzysztof Zieliński
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ZARZĄDZENIE Nr 11/2011
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.), art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art.13
pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) zarządzam, co
następuje:
§ 1. Realizując
Uchwałę
Rady
Miejskiej
Nr XXXII/201/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na 2010 r.
z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok w niżej
podanych wielkościach:
1. Realizacja dochodów i wydatków:
1) Dochody budżetowe: plan – 35.932.580,-, wykonane
– 37.075.745,65 tj. 103,18% planu w tym:
a) dochody bieżące: plan – 30.756.533,-, wykonane
– 32.205.475,47 tj. 104,71% planu
b) dochody majątkowe: plan – 5.176.047,-,
wykonane – 4.870.270,18 tj. 94,09% planu
2) Wydatki budżetowe: plan – 42.618.182,-, wykonane
– 38.205.268,73 tj. 89,65% planu w tym:
a) wydatki bieżące: plan – 26.431.414,-, wykonane
– 23.561.573,17 tj. 89,14% planu
b) wydatki majątkowe: plan – 16.186.768,-,
wykonane – 14.643.695,56 tj. 90,47% planu
3) Deficyt: plan – 6.685.602,-, wykonane –
1.129.523,08 tj. 16,89% planu
2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań
okołobudżetowych:
1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
- dotacje wykonane 4.395.585,05
- wydatki wykonane 4.395.585,05
2) Zakładu budżetowego:
- przychody 6.629.803,81
- koszty 6.655.558,58
3) Rachunku dochodów własnych:
- przychody 208.462,72
- wydatki 188.243,82
3. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu:
- przychody: plan – 6.685.602,-, wykonanie –
3.669.820,99
- rozchody: plan – 1.505.897,72, wykonanie –
1.343.367,72
§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki
tabelaryczne oraz część opisowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Burmistrz
Wojciech Zawidzki
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