KO/0155-1/06

Informacja Burmistrza Koronowa o realizacji uchwał 2006 r.
Stan na 27 września 2006 r.
Lp.

Numer i data uchwały

Treść Uchwały

Wykonanie-zaliczona

1.

XXXIX/455/06 25.01.2006 r.

Uchwała
zmieniająca
Uchwałę
Nr Wprowadzono
do
uchwały
XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w sprawie wymienione w niniejszej uchwale
uchwalenia Budżetu gminy na 2006 r.
– dokonano przeniesienia wydatków na obsługę
długu publicznego,
– wprowadzono prawidłowe kwoty długu,
– zmieniono wielkość odsetek w wykupie papierów
wartościowych.

zmiany Uchwała
zrealizowana

2.

XXXIX/456/06 25.01.2006 r.

Uchwała
zmieniająca
Uchwałę
Nr Wprowadzono
do
uchwały
XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w
sprawie wymienione w niniejszej uchwale
budżetu gminy na 2006 r.
- zwiększono plan wydatków na realizację zadania
inwestycyjnego - budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Mąkowarsko -III etap

zmiany Uchwała
zrealizowana

3.

XXXIX/457/06 25.012006 r.

Uchwała
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Zaciągnięto pożyczkę w kwocie 310.753 zł.
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę
kanalizacji sanitarnej w m. Mąkowarsko gm.
Koronowo III etap

4.

XXXIX/458/06 25.01.2006 r.

Uchwała
w sprawie regulaminu wynagrodzenia Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
nauczycieli
2006 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r. Uchwalono
nauczycieli

regulamin

Uwagi

wynagrodzenia

Została ogłoszona w Dz.U. Nr 26 poz. 422 w
dniu 02.03.2006 r

Uchwała
zrealizowana

5.

XXXIX/459/06 25.01.2006 r.

Uchwała w sprawie określenia kwoty najniższego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma
wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego zastosowanie od dnia 1stycznia 2006 r. punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych kwot
w trakcie realizacji
wynagrodzenia
zasadniczego
pracowników
niebędących
nauczycieli,
zatrudnionych
w
oświatowych
jednostkach
organizacyjnych
prowadzonych przez Gminę Koronowo

6.

XXXIX/460/06 25.01.2006 r.

Uchwała
w
sprawie
ustalenia
najniższego
wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych
dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego
pracowników
zatrudnionych
w
Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Koronowie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma
zastosowanie do wynagrodzeń należnych
pracownikom od 1 lutego 2006 r.
- trakcie realizacji

7.

XXXIX/461/06 25.01.2006 r.

Uchwała
w
sprawie:
Wieloletniego
Planu Przyjęto WPI
Inwestycyjnego Gminy Koronowo na lata 2006-2010
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8.

XXXIX/462/06 25.01.2006 r.

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność Gminy Koronowo:
• wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości
gminnych
- Łąsko Wielkie: dz. nr 178/4 o pow. 3.9906 ha, nr
178/6 o pow. 0.1595 ha, nr 178/7 o pow. 0.7729 ha,
zapisane w Kw Nr 129 415
- Koronowo: dz. Nr 124/39 o pow. 0.0949 ha, nr
124/43 o pow. 0.930 ha , zapisane w Kw Nr 79 265

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzającego
uchwałą Nr
XXV/234/97 z dnia 7 lutego 1997 r. w zakresie pkt 6,
działki nr 1201 w Koronowie z budownictwa
mieszkaniowego na parking.

Wyrażono zgodę na przystąpienie do zmiany.

9.

XXXIX/463/06 25.01.2006 r

–

w trakcie realizacji

działki
w
Łąsku
Wielkimrozstrzygnięty- umowa 04.10.06 r.

przetarg

działki w Koronowie
–

nr 124/39 -będzie proponowana zamiana

–

nr 124/43 -sprzedana

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Projekt planu w opracowaniu
Podpisano umowę na jego opracowanie

Traci moc uchwała
Nr XXVIII/325/05
z dnia 26.01.2005 r.

10.

XXXIX/464/06 25.01.2006 r.

Uchwała
w sprawie zawarcia porozumienia Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia
międzygminnego o przyjęciu przez miasto
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Bydgoszcz zadań gminy w zakresie przyjmowania
osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień w
Bydgoszczy

Uchwała
zrealizowana

11.

XL/465/06 26.02.2006 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę NR XXXVII/438/05 Wprowadzono
do
uchwały
Rady Miejskie w sprawie uchwalenia budżetu wymienione w niniejszej uchwale
gminy na 2006 r.

13.

XL/467/06 22.02.2006 r.

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Wprowadzono zmiany
Inwestycyjnym Gminy Koronowo na lata 20062010
•
z zakresu gospodarki ściekowej i budowy ulic
na osiedlach mieszkaniowych
•
z zakresu kanalizacji sanitarnej

Uchwała
zrealizowana

14.

XL/468/0622.02.2006 r.

Uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania Wprowadzono zmiany
wody i odprowadzanie ścieków

Uchwała
zrealizowana

15.

XL/469/06 22.02.2006 r.

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania Uchwalono Regulamin
czystości i porządku na terenie gminy Koronowo

Traci moc
Uchwała NR
IX/109/2003 z dnia
26.06.2003 r.

16.

XL/470/06 22.02.2006 r.

Uchwała w sprawie wykupu nieruchomości
położonych na terenie Koronowa, przy
ulicy
Kwiatowej
-Wyraża się zgodę na wykup przez Gminę Koronowo
działek nr 639/14 pow.0.0063 ha , dz.nr 684/5 o
pow.0.0014 ha, dz.nr 634/9 o pow. 0.0007 ha, dz. Nr
660/1 o pow. 0.0031 ha, dz. Nr 633/3 o pow.0.0019
ha, dz. Nr 659/1 o pow. 0.030 ha, dz.nr 683/5 o pow.
0.0014 ha, dz . Nr 677/3 o pow. 0.0063 ha, dz. Nr
675/2 o pow. 0.0068 ha, dz. Nr 632/2 o pow. 0.0044
ha, dz. Nr 632/3 o pow. 0.0007 ha., w celu poszerzenia

zmiany Uchwała
zrealizowana

Wyrażono zgodę na wykup przez Gminę gruntów
Zawarto w miesiącach III-IV/06 sześć umów
notarialnych na wykup gruntów.
Zostały jeszcze 3 po uregulowaniu spraw
spadkowych.

i urządzenia ulicy Kwiatowej.
17.

XL/471/06 22.02.2006 r.

Uchwała w sprawie ustanowienia Medalu „ZA Ustanowiono Medal „ Za zasługi dla Ziemi Uchwała
ZASŁUGI DLA ZIEMII KORONOWSKIEJ” oraz Koronowskiej „ i przyjęto regulamin
zrealizowana
przyjęcia regulaminu jego nadawania
- 11.04.2006 została ogłoszona w Dz.U. Nr 45
poz. 755

18.

XL/472/06 22.02.2006 r.

Uchwała w sprawie nadania statutu Wydziałowi Nadano statut Wydz.
Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie
Miejskiego w Koronowie

19.

XLI/473/06 29.03.2006 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Wprowadzono
do
uchwały
Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wymienione w niniejszej uchwale
uchwalenia budżetu gminy 2006 r.
Łącznie zmniejszają się:
– dochody budżetu na 2006 r. o kwotę 26.660 zł.
– wydatki budżetu na 2006 r. o kwotę 107.502 zł.

20.

XXLI/474/06 29.03.2006 r.

Uchwała w sprawie wieloletniego planu rozwoju i Uchwalono wieloletni plan rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych.
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w użytkowaniu Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej – przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego, w brzmieniu
stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

21.

XLI/475/06 29.03.2006 r.

Urzędu Traci moc ust. 2
Uchwały Nr
XV/152/95 RM z
- 11.04.2006 r. została ogłoszona w Dz. U. Nr 45
dnia 29.12.1995 r. w
poz. 756
sprawie utworzenia
jednostki
budżetowej pod
nazwą „Wydział
Oświaty Urzędu
Miejskiego w
Koronowie” i
nadania jej statutu.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za Zatwierdzono

taryfę

Oświaty

opłat

za

zmiany Uchwała
zrealizowana

zbiorowe

Traci moc w całości
uchwała z
załącznikiem Nr
XXX/349/05 RM w
Koronowie z dn.
30.03.05r.

zbiorowe zapotrzebowanie w wodę i zbiorowe zapotrzebowanie
w
wodę
i
zbiorowe
odprowadzanie ścieków stosowanych na terenie odprowadzanie ścieków w wysokości określonej
Gminy Koronowo od 01.05.2006 do 30.04.2007
w załączniku do niniejszej uchwały. Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia..
W trakcie realizacji
22.

XLI/476/06 29.03.2006 r.

Uchwała w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej
za wypisy i wyrysy z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Koronowo.
Uchwalono opłatę administracyjną w następujących
wysokościach: 1. za wyrys-20 zł, za wypis 20 zł, za
wypis wraz z wyrysem-40 zł.

Ustalono opłatę za wypisy i wyrysy z Traci moc Uchwała
miejscowych
planów
zagospodarowania nr XXXIV/467/2001
Rady miejskiej w
przestrzennego.
Koronowie z
-31.08.2006 r. została ogłoszona w Dz . U. Nr dn.28.12.2001 r.
117 poz.1706

23.

XLI/477/06 29.03.2006 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu obejmującego działki: nr673 o pow.7.77 ha, nr
624/2 o pow. 1,04 ha, nr625/2 o pow. 0.84ha, nr 626/4
o pow.0.71 ha, nr 151 o pow.1,71 ha, nr 148 o pow.
0,75ha, nr 147 o pow. 0,98ha i nr 146/2 o pow.0,48 ha
położonego w Tryszczynie gm. Koronowo
- realizacja uchwały nr IV/38/2002 RM w Koronowie
z dnia 30.12.2002 r.

Podpisano umowę na sporządzenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu obejmującego dz. Nr 219 i 68/12 o pow. 2.91
ha położonej w Okolu gm. Koronowo.
-realizacja uchwały nr IV/38/2002 RM w Koronowie z
dn.30.12.2002 r.

Podpisano umowę na sporządzenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

24.

25.

XLI/478/06 29.03.2006 r.

XLI/479/06 29.03.2006 r.

W trakcie opracowania miejscowego planu
( projektu )

W trakcie opracowania miejscowego planu
( projektu )

Uchwała
w sprawie uchylenia uchwały Uchylono Uchwałę Nr XIV/175/2003 RM w Uchwała
XIV/175/2003 Rady Miejskiej w Koronowie z dn. Koronowie z dnia 26 listopada 2003 r.
zrealizowana
26.11.2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia
zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
-zmiana przeznaczenia gruntów może nastąpić w

drodze decyzji o warunkach zabudowy, a podział
nieruchomości, którym
jest zainteresowany
właściciel można przeprowadzić w trybie ustawy z
dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
26.

XLI/480/06 29.03.2006 r.

Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom w Nadano nazwę
miejscowości Tryszczyn.
Tryszczyn.

27.

XLI/481/06 29.03.2006 r.

Uchwała w sprawie zmiany w Statucie Miejskiej Dokonano zmiany w Statucie Miejskiej Uchwała
Biblioteki Publicznej w Koronowie.
Biblioteki Publicznej w Koronowie.
zrealizowana
- dot. zmiany siedziby Miejskiej Biblioteki
- 16.08.2006 ogłoszona w Dz.U. Nr 107 poz.
Publicznej
1634

28.

XLI/482/06 29.03.2006 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Wyrażono
Koronowo w działaniach Fundacji „ Trzy Doliny”. Fundacji

29.

XLII/483/06 26.04.2006 r.

Uchwała w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Koronowa

30.

XLII/484/06 26.04.2006 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Wprowadzono
do
uchwały
Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wymienione w niniejszej uchwale
uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.

31.

XLII/485/06 26.04.2006 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Zaciągnięto pożyczkę
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania pn.:
Wodociąg Byszewo - Stefanowo

32.

XLII/486/06 26.04.2006 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Umowa będzie podpisana po 15 października.
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania pn.:
Kanalizacja sanitarna w ul. Krzyżowej i ul. Wodnej w
Koronowie.

33.

XLII/487/06 26.04.2006 r.

Uchwała w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Umowa będzie podpisana po 15 października.
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu na zadania pn.: Kanalizacja deszczowa
odwadniająca ulice OM 1000-lecia oraz ulicę Okrężną
w Koronowie.

absolutorium Udzielono
Koronowa

wolę

ulicom

udziału

absolutorium

w

miejscowości Uchwała
zrealizowana

w

działaniach Uchwała
zrealizowana
Burmistrzowi Uchwała
zrealizowana
zmiany Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana

34.

XLII/488/06 26.04.2006 r.

35.

XLII/489/06 26.04.2006 r.

1. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Jeszcze nie podpisano umowy w sprawie
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony pożyczki
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
na zakup samochodu do ratownictwa
chemiczno-ekologicznego.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na Zaciągnięto kredyt
realizację i prefinansowanie zadania pn.: Budowa
pieszo jezdni w Pieczyskach.

Uchwała
zrealizowana

36.
37.

XLI/491/06 26.04.2006 r.

Uchwała w sprawie : zmian w Wieloletnim Planie Wprowadzono
do
uchwały
Inwestycyjnym Gminy Koronowo na lata 2006- wymienione w niniejszej uchwale
2010.
•
wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :
- w poz. 35 budowa krytej pływalni w
Koronowie
- w poz. 36 budowa drogi WtelnoBytkowice-Salno.
•
zmianie uległa wartość zadania pn.Budowa
pieszo-jezdni w Pieczyskach .
•
Wprowadzono
korektę
kwot
dofinansowania dla budowy kanalizacji
sanitarnej
Wtelno-Stopka-Okole-Stary
Dwór-Koronowo
•
zmieniono
kwoty
dofinansowań
z
WFOŚiGW

38.

XLII/492/06 26.04.2006 r.

Uchwała
w sprawie odpłatnego przeniesienia 04.10.2006 r. - akt notarialny
własności nieruchomości położonej w Więzownie
Przenieść odpłatnie własność gruntów
Gminy
Koronowo położonych na terenie Więzowna
oznaczonych nr dz. 240/1 o pow. 0.8100 ha
zapisanych w księdze wieczystej Kw Nr 128 171 na
rzecz właściciela nakładów.

zmiany Uchwała
zrealizowana

39.

XLII/493/06 29.04.2006 r.

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność Gminy Koronowo.
•
wyrażono zgodę na sprzedaż następujących
nieruchomości gminnych:
-Łąsko Wielkie: dz. nr 190/1 o pow.
0.0200ha, Kw Nr 67 564, dz. nr 190/2 o pow.
0.0290 ha, K W Nr 67 564
-Witoldowo: dz. nr 77/3 o pow. 0.1320 ha,
Kw Nr 22 169, dz. nr 77/5 o pow. 0.0836 ha,
Kw Nr 22 169
-Koronowo:dz. nr 1078/13 o pow. 1.4202 ha,
Kw Nr 36 0662, dz. Nr 1118/3 o pow. 0.3001
ha, Kw Nr 95 301,dz. Nr 2258 o pow. 0.1550
ha, Kw Nr 83 339, dz nr 1338/31 o pow.
0.0482 ha, Kw Nr 17 569, dz. Nr 1338/32 o
pow. 0.0415ha, Kw Nr 17 569

Postanowiono o sprzedaży nieruchomości Częściowo
gminnych położonych na terenie Łąska zrealizowana
Wielkiego, Witoldowa i Koronowa
–

działki Łąsko Wielkie-umowa 23.08.2006

–

działki Witoldowo-brak rozstrzygnięcia z
przetargu

–

działki Koronowo- dz. 1078/13 i dz. nr
1118/3 -sprzedane 23.08.2006 r.
dz. nr. 1338/31 i dz. nr 1338/32 -planowana
sprzedaż w miesiącu wrześniu.

dz. 2258 o pow. 0.1550 ha – akt notarialny
31.08.2006 r.

40.

XLII/494/06 26.04.2006 r.

Uchwała w sprawie wykupu gruntów przez Gminę Postanowino o wykupie gruntów położonych w Uchwała
Koronowo.
Mąkowarsku i Buszkowie.
zrealizowana
•
wyrażono zgodę na wykup następujących
gruntów:
-Mąkowarsko dz. nr 522/1 o pow. 29 m2 ,Kw – zawarto umowę 24.05.2006 r. na wykup
gruntów w Mąkowarsku i w Buszkowie.
23 835
- Buszkowo: dz. nr 26/3 o pow. 654 m2 , Kw
Nr 5228, dz. nr 29/7 o pow. 231 m2, Kw Nr
48019, dz. nr 41/10 o pow. 47 m2, Kw Nr
45297

41.

XLII/495/06 26.04.2006 r.

Uchwała w sprawie zamiany gruntów na terenie Postanowiono o zamianie nieruchomości
gminy Koronowo
położonych w miejscowości Łąsko Małe.
•
wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości
położonych na terenie gminy Koronowo w
miejscowości Łąsko Małe nr ewidencyjny
działek:
-153/5 o pow. 251 m2, 153/3 o pow. 109 m2, 148/5 o

pow. 3844 m2 zapisane w Kw nr 128 601, stanowiące
własność Adama Karamuckiego, 157/8 o pow. 1 m2,
157/10 o pow. 780 m2 zapisane w Kw nr 89 374
stanowiące własność Gminy Koronowo.
42.

XLII/496/06 26.04.2006 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Podpisano umowę o sporządzenie planu
zmiany:”miejscowego
planu
zagospodarowania
W trakcie opracowania projektu planu
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej,
letniskowej i usług miasto Koronowo- Tuszyny.

43.

XLII/497/06 26.04.2006 r.

Uchwała
w
sprawie
przyjęcia
regulaminu Uchwalono nowy regulamin
przyznawania nagród Burmistrza Koronowa w
dziedzinie oświaty i wychowania.

44.

XLII/498/06 26.04.2006 r.

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości Uchwalono Regulamin
Traci moc uchwała
i porządku na terenie gminy Koronowo
Nr IX/109/2003 r.
– 13.06.2006 została ogłoszona w Dz. U. Nr
RM W Koronowie z
93 poz. 1241
dn. 26.06.2003 r.
Prowadzone są kontrole dot. wywiązania się z oraz uchyla się
obowiązku zawarcia umowy z firmą świadczącą Uchwałę Nr
usługi odbioru odpadów komunalnych
XL/469/2006 RM w
Koronowie z dn.
W trakcie realizacji
22.02.2006 r.

45.

XXLII/499/06 26.04.2006 r.

Uchwała w sprawie stwierdzenia nieważności Stwierdzono nieważność Uchwały nr 1 Zebrania
uchwały nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wiejskiego Sołectwa Gościeradz z dn.
Gościeradz z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 21.04.2006 r.
udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu mgr
Jadwidze Grzegorek do reprezentowania przed
Burmistrzem Koronowa i innymi instytucjami
mieszkańców wsi zgodnie załączoną listą obecności
w sprawie budowy instalacji- zbiornika otwartego na
płynne odchody zwierzęce

46.

XLIII/500/06 31.05.2006 r.

Uchwała
zmieniająca
Uchwałę
Nr Wprowadzono
do uchwały
XXXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w wymienione w niniejszej uchwale.
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.

Traci moc uchwała
Nr XXXVIII/518/2
RM w Koronowie
z dn.12.06.2002 r.

zmiany Uchwała
zrealizowana

Zwiększono wydatki inwestycyjne w budżecie
gminy na 2006 r. o kwotę 71.000 zł., z
przeznaczeniem na realizację zadania : rozbudowa
budynku Szkoły Podstawowej w Łasku Wielkim.
Dokonano zmiany w klasyfikacji budżetowej
47.

XLIII/501/05 31.05.2006 r.

48.

XLIII/502/06 31.05.2006 r.

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XL/466/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dn.
22.02.2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego na realizację projektu odnowy wsi pn.:
„Modernizacja Domu Kultury w Wierzchucinie
Królewskim”.
Uchylono Uchwałę, ponieważ zostanie zaciągnięta
pożyczka
na
prefinansowanie
w
Banku
Gospodarstwa Krajowego, gdyż to zadanie jest
współfinansowane ze środków z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchylono Uchwałę Nr XL/466/06 Rady Uchwała
Miejskiej w Koronowie z dnia 22.02.2006 r. w zrealizowana
sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na
realizację projektu z odnowy wsi pn.:
Modernizacja budynku Wiejskiego Domu
Kultury w Wierzchucinie Królewskim”.

Uchwała w
sprawie uchylenia Uchwały Uchylono Uchwałę Nr XLII/490/06 w Uchwała
Nr XLII/490/06
Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego zrealizowana
Koronowie z dn.
26.04.2006
w sprawie na prefinansowanie zadania .
zaciągnięcia
kredytu
bankowego
na
prefinansowanie zadania
pn.: Kanalizacja
sanitarna w Mąkowarsku- III etap.

49.

XLIII/503/06 31.05.2006 r.

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XLI/490/06 Rady Miejskiej w Koronowie z
dnia 26.04.2006 r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu bankowego na realizację i
prefinansowanie zadania pn.: Budowa pieszojezdni w Pieczyskach.

Uchylono w części Uchwałę Nr
Uchwała
XLII/489/06 RM w sprawie zaciągnięcia
zrealizowana
kredytu bankowego na realizację i
prefinansowanie zadania, dotyczy środów
w wysokości 762.442,71 zł i w wysokości
142.444,26 zł.

50.

XLIII/504/06 31.05.2006 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu
Jeszcze nie zaciągnięto kredytu bankowego
bankowego na realizację zadania pn.: Rozbudowa na realizację zadania.
budynku Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim.

51.

XLIV/505/06 28.06.2006 r. Uchwała
zmieniająca
Uchwałę
nr Wprowadzono do uchwały zmiany Uchwała
zrealizowana
XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie wymienione w niniejszej uchwale
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006
rok.
Zwiększa się dochody własne o środki na
współfinansowanie
realizacji
zadania
inwestycyjnego : kanalizacja sanitarna- III etap
Mąkowarsko o kwotę 629.848 zł., o wpływy ze
sprzedaży składników majątkowych o kwotę
65.800 zł. Łącznie zwiększa się dochody budżetu
na 2006 rok o kwotę 695.648 zł. Łącznie
zwiększa sie wydatki budżetowe na budżetu na
2006 r. o kwotę 2.455.989 zł.

52.

XLIV/506/06 28.06.2006 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego na realizację zadania pn.: Hala
sportowo-widowiskowa w Koronowie.

Jeszcze nie zaciągnięto kredytu.

53.

XLIV/507/06 28.06.2006 r.

Uchwała w sprawie zasad udzielenia dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru
zabytków.

Przyjęto do stosowania zasady i tryb
udzielenia i rozliczenia dotacji na prace,
określone w Załączniku do uchwały.

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji w roku
2006 r. projektu pn.”Budowa ulicy Norwida i
Zawadzkiego w Koronowie”.

Wprowadzono do realizacji w roku 2006
projekt pn.” Budowa ulicy Norwida i
Zawadzkiego w Koronowie..

54.

XLI/508/06 28.06.2006 r.

W trakcie realizacji

Traci moc Uchwała RM W Koronowie Nr
XXXVII/435/05 Z DNIA 23.11.2005 r.

55.

XLIV/509/06 28.06.2006 r.

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego
wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego
punktu w tabeli miesięcznych stawek
wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Ustalono wysokość najniższego
wynagrodzenia zasadniczego w MGOPS w
Koronowie w I kategorii zaszeregowania,
określonego w tabeli miesięcznych kwot
wynagrodzenia zasadniczego na kwotę
300,00 zł.
W trakcie realizacji

56.

XLIV/510/06 28.06.2006 r.

Uchwała w sprawie uchwały Nr XXII/250/04
Uchylono § 30 i § 31 Uchwały Nr
RM w Koronowie z dnia 28.06.2004 r. w sprawie XXII/250/04 RM w Koronowie z dnia
ustalenia zasad wynajmowania lokali
28.06.2004 r.
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy Koronowo.

Uchwała
zrealizowana

57.

XLIV/511/06 28.06.2006 r.

Uchwała w sprawie : zmian w Wieloletnim
Wprowadzono do uchwał zmiany
Planie Inwestycyjnym Gminy Koronowo na lata wymienione w niniejszej uchwale.
2006-2010.

Uchwała
zrealizowana

Dodano w poz. 36 i 37 nowe zadania dotyczące
budowy dróg gminnych, na podstawie
wniosków z Komisji Rady Miejskiej w
Koronowie.
58.

XLIV/512/06 28.06.2006 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Przystąpiono do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 73 i części działki nr przestrzennego
317 położonych w Koronowie .

59.

XLIV/513/06 28.06.2006 r

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestzennego
budownictwa mieszkaniowego we wsi Tryszczyn
cz. dz. nr 406 gmina Koronowo.

Uchwalono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
budownictwa mieszkaniowego we wsi
Tryszczyn cz. dz. nr 406 gmina
Koronowo

Uchwała
zrealizowana

-21.08.2006 r. ogłoszona w Dz. U. Nr 110
poz. 1665
60.

XLIV/514/06 28.06.2006 r.

Uchwała w sprawie wyrażania zgody na zbycie
nieruchomości gminnej.

Umowa 31 sierpnia 2006r.

Uchwała
zrealizowana

Wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Koronowo
położonej w Koronowie oznaczonej nr dz.
86/170 o pow. 0.00.98 ha zapisanej w Kw 91 523
dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.
61.

XLIV/515/06 28.06.2006 r.

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność Gminy Koronowo.

Przygotowywane są dokumenty do
sprzedaży.

Wyrażono zgodę na sprzedaż następujących
nieruchomości gminnych :

Umowy do października

- Łąsko Małe dz. nr 157/6 o pow. 0.4000 ha, Kw
Nr 89 374, dz.nr 157/5 o pow. 0.0100 ha, Kw Nr
89 374- Tryszczyn dz. nr 367 o pow. 0.1500 ha ,
Kw Nr 67 466,
-Koronowo dz. nr 349/2 o pow. 0.1470 ha , Kw Nr
3599
62.
63.

XLIV/516/06 28.06.2006 r.
XLIV/517/06 28.06.2006 r.

64. XLV/518/06 30.08.2006 r.

Uchwała w sprawie założeń polityki oświatowej
prowadzonej przez Gminę Koronowo

Zostało wydane zarządzenie Burmistrza

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr
XXXVIII/523/2002 Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 12 czerwca 2002 roku w sprawie podziału
Gminy Koronowo na okręgi wyborcze, ustalenia
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Wprowadzono zmiany do uchwały nr
XXXVIII/523/2002 RM w Koronowie z
dnia 12 czerwca 2002 r.

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

Uchwała w sprawie przyznania Medalu”Za Nadano Medal „ Za Zasługi dla Ziemi Uchwała
Zasługi dla Ziemi Koronowskiej”
Koronowskiej”
Panu
Zbigniewowi zrealizowana

Płaczkowskiemu.
65. XLV/519/06 30.08.2006 r.

Uchwała w sprawie przyznania Medalu „ Za Nadano Medal „ Za Zasługi dla Ziemi Uchwała
Zasługi dla Ziemi Koronowskiej „.
Koronowskiej”
Miejsko-Gminnemu zrealizowana
Ludowemu
Klubowi
Sportowemu
Victoria Koronowo

66. XLV/520/06 30.08.2006 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr
XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie
w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Wprowadzono do uchwały zmiany
wymienione w niniejszej uchwale

67. XLV/521/06 30.08.2006 r.

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków
budżetowych na inwestycję pn..”Budowa
kanalizacji sanitarnej Wtelno-Okole-Stary DwórKoronowo oczyszczalnia-projekt.

Zabezpieczono środki budżetowe w
wysokości :
w roku 2006 - 100 tyś.
w roku 2007 - 65.737 tyś.
W trakcie realizacji

68. XLV/522/06 30.08.2006 r.

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków
budżetowych na inwestycje pn. „ Przebudowa
budynku socjalnego na stadionie VICTORII w
Koronowie.”.

Zabezpieczono środki budżetowe w
wysokości:
w roku 2006 - 100 tyś.
w roku 2007 - 223.890,88 zł.
W trakcie realizacji

69. XLV/523/06 30.08.2006 r.

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków
budżetowych na inwestycję pn.” Rozbudowa
budynku Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim”

Zabezpieczono środki budżetowe w
wysokości :
w roku 2006 – 71 tyś.- środki pochodzące z
kredytu bankowego
w roku 2007- 20.670.45 zł.

70. XLV/524/06 30.08.2006 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
umieszczenie barw Gminy na sztandarze Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie

Wyrażono zgodę na umieszczenie barw
Gminy na sztandarze szkoły
W trakcie realizacji.

Uchwała
zrealizowana

71. XLV/525/06 30.08.2006 r.

Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielenia i
rozliczania dotacji niepublicznym szkołom

Ustalono tryb udzielania i rozliczania
dotacji niepublicznym szkołom
W trakcie realizacji

72. XLV/526/06 30.08.2006 r.

Uchwała w sprawie przekazania w formie
darowizny gruntu na terenie miasta Koronowa.

Wyrażono zgodę na dokonanie darowizny na Realizacja nastąpi
rzecz Powiatu Bydgoskiego, nieruchomości w
październiku
nr 777/10 o pow. 594 m2 zapisanej w Kw
2006 r.
Nr 64 391 na cele związane z realizacją
zadań statutowych związanych z
prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w
Koronowie.

73. XLV/527/06 30.08.2006 r.

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez
Gminę Koronowo nieruchomości położonych na
terenie miasta i gminy Koronowo

Wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie
nieruchomości.

74. XLV/528/06 30.08.2006 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Jeszcze nie przystąpiono do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
planu
przestrzennego dla terenu położonego w
Koronowie działka nr 47/2, nr 17/5, nr 31/3 LP i w
Starym Jasińcu działka nr 31/6 Lp, nr 31/1 LP,
przeznaczonego pod budowę części trasy
gazociągu średniego ciśnienia.

75. XLV/529/06 30.08.2006 r.

Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego

Opracowała :
A.Szews

Stwierdzono wygaśnięcie mandatu
Uchwała
radnego Danuty Mazur z listy Nr 12
zrealizowana
oznaczonej nazwą – Samorządowy
Komitet Wyborczy w okręgu wyborczym
Nr 4 w skutek śmierci.

